
 

 

 

 

 جرائم اإلخوان المسلمين في مصر

 : الثانيالتقرير 

  5102يوليو  20 وحتى 5102ديسمبر  52 من

 (5102 يوليو 20 وحتى إرهابية جماعة اإلخوان الحكومة إعالن منذ)

 
 :تصدر هذه التقارير عن

 الحملة الشعبية إلدراج اإلخوان كتنظيم إرهابي دولياً، 
 ي لدراسات الديمقراطية الحرةوهي إحدى مشروعات المركز المصر
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 الحملة الشعبية إلدراج اإلخوان كتنظيم إرهابي دوليا  

 

 
 

 :مقدمة

االنتهاكات التي قام بها أنصار جماعة اإلخوان، أو انتهاكات يشتبه في لك التقرير ذيقدم  
ديسمبر  52في  إرهابية جماعة اإلخوانأن جماعة  الحكومة إعالن منذ لكذ، و تورط أنصار اإلخوان فيها

حالة انتهاك تم ترتيبهم زمنًيا، ( 011)الفترة مئة وتسع  ، حيث شهدت تلك5102 يوليو 20 وحتى 5102
( 21) وثالثين تسعوشمل " إحباط تفجيرات"بعنوان  المحور األولمحاور، وكان ( 6)وتصنيفهم في ستة 

( 23) وثالثين سبعوشمل " تفجيرات"بعنوان  والمحور الثاني. األمن قوات قبل من إحباطهم تم تفجير محاولة
 والمحور الثالث. قتيل( 01) عشر وثمانية مصاب( 052) وعشرين وثالثة مئة عن واأسفر  تفجير حالة

 (3) سبع منهم اإلخوان جماعة أنصار قبل من اشتباك حالة( 00) عشرة إحدى وشمل" اشتباكات"بعنوان 
 ىإحد وشمل" حوادث متنوعة"بعنوان  والمحور الرابع. األهالي مع حاالت( 2) وأربع األمن قوات مع حاالت
 األمن أفراد على تعدي أو وعامة خاصة ممتلكات على تعدي بين متنوعة اعتداء حالة( 00) عشرة

 تحريضال"بعنوان  والمحور الخامس، (5) اثنين وقتيلين مصابين،( 2) أربعة عن أسفر مما والمواطنين،
وشمل " قطع طريق"بعنوان  والمحور السادس، عنف على تحريض حاالت( 6) ست وشمل" العنف على

 .حاالت قطع طريق( 2)خمس 

، يوضح الشكل األول 5102 يوليو 20 وحتى 5102ديسمبر  52شكلين للفترة من  عرضقوم بوسن
، ويوضح الشكل الثاني إجمالي عدد (6)على المحاور الستة  انتهاك حالة( 011) وتسع مئةتوزيع ال

( 6)عبر الستة  انتهاك حالة( 011) وتسع لمئةل يتفصيلثم سنقوم بعرض . المصابين والقتلى في تلك الفترة
 .المحاور
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 :إحباط تفجيرات -أوًل 

محاولة تفجير تم ( 13)تسع وثالثين  5131 يوليو 13 إلى ديسمبر 52 من الفترة شهدت
 :إحباطهم من قبل قوات األمن، كالتالي

 

  بتنك متصلة منهارة ائرةد أبطال من المدنية والحماية المفرقعات إدارة تمكنت 5102 ديسمبر 56في 
 حرارة دراجة ترفع الدراجة تشغيل وبمجرد بالتنك متصل حرارى  موصل عن عبارة وهى بخارية دراجة
 1. انفجارها إلى يؤدى مما بالتنك البنزين

 
  موقف فى أتوبيس داخل قنبلة مفعول إبطال فى المدنية الحماية رجال نجح 5102 ديسمبر 51في 

نقاذ الحجاز، بميدان  العثور تم والتى القنبلة، انفجار قبل محققة كارثة من الجديدة مصر منطقة وا 
 وأسالك ومفجر بارود من تتكون  أنها وتبين عام، نقل أتوبيس فى الصفيح من جسم داخل عليها

خطار بالواقعة، محضر تحرير وتم وتايمر،  2. التحقيق تولت التى النيابة وا 

 

  بها زجاجة العثور على تم ما أن الشيخ، كفر أمن مدير لنطاطا عادل اللواء أكد 5102 يناير 2في 
 من وقريبة ج ل 1232 رقم تحمل نقل لسيارة سوالر تنك على ومربوطة وسلكين ومولوتوف تنرال

 الهدف كان التى القنبلة مفعول إبطال وتم. التفجير إلحداث السخونة على وتعتمد الهواء، كمبروسر
صاب تفجير أكبر إحداث منها  3. اإلبراهيمية مدرسة لطالب وخاصة ات،وا 

                                                           
1
 6102 ديسمبر 62 ،الشيخ  كفر أمن مديرية أمام نارية دراجة تفجير محاولة إحباط.. البنزين بتنك متصلة كهربائية دائرة 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContentPrint/5/35/435459.aspx 
2
 ديسمبر 62 الوادي، ،المخابرات  تضرب وقذائف األتوبيسات في قنابل: إرهابية جماعة اإلخوان إعالن بعد «الدم من أيام 4» ترصد «الوادي» 

6102                           reports/2013/12/29/9484-http://elwadynews.com/news 
3
  6104 يناير 2 المصري اليوم، ،كفرالشيخ  في مدرسة بجوار سيارة في قنبلة مفعول يبطلون المفرقعات خبراء 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/370317 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContentPrint/5/35/435459.aspx
http://elwadynews.com/news-reports/2013/12/29/9484
http://www.almasryalyoum.com/news/details/370317
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  سور بجوار الصنع بدائية قنبلة على العثور الغربية محافظة عام ديوان شهد 5102 يناير 52في 

 فى المحافظة تشهدها التى االحتفاالت أثناء للتفجير معده كانت األشجار احد أسفل المحافظة ديوان
 وخبراء المدنية الحماية قوات وهرعت المحافظة، مبنى مأما البحر بشارع تقام والتى يناير 52 ذكرى 

 4. الديوان عن بعيدا معها والتعامل وتفجيرها القنبلة رفع وتم المفرقعات
 
  نقل نصف سيارة ضبط من بورسعيد أمن بمديرية المدنية الحماية قوات تمكنت 5102 يناير 52في 

 كلج 321 بإجمالى المتفجرات، من جكل 21 به برميل كل التفجير، شديدة مواد برميل 02 بها
 الحى لنسف تكفى الضواحى، حى بدائرة للتفجير مجهزة كهربائية نسف بدوائر موصلة متفجرات
 الفور وعلى. السيارة عن واإلبالغ باالشتباه بالخدمة المعنى الشرطة أمين قيام بعد وذلك بالكامل،

 وتم السيارة، مكان إلى الشرقاوى، دمحم اللواء ناألم ومدير قنديل، سماح اللواء بورسعيد، محافظ انتقل
 المتفجرات مفعول بإبطال المدنية الحماية قوات وقامت متر، 511 مسافة على أمنى كردون  عمل

 5. مقراتها إلى ونقلها المضبوطة،

 

  تمكنت األمن قوات إن اإلسماعيلية، ثان قسم مأمور الحفناوى  ياسر العميد قال 5102 يناير 52في 
 والبركة الخير مسجد بين رضا بشارع منطقة فى متروكة سيارة بجوار وجد تفجيرى  جهاز فكيكت من

 األهالى اشتبه متروكة سيارة بوجود القسم إلى ورد بالغا أن ،"الحفناوى " وأضاف. اإلسماعيلية واستاد
 ازبجه موصلة كهربائية توصيالت من مكون  تفجيرى  جهاز بجوارها اكتشف السيارة وبفحص فيها،
 6. بعد عن التفجير فى يستخدم أنه يعتقد سلكى ال

                                                           
4
 6104 يناير 62 السابع، اليوم ، الغربية محافظة سور بجوار عليها عثر قنبلة تفجر" المفرقعات" 

http://goo.gl/nBPYCG 
5
 http://goo.gl/kd5wg9     6104 يناير 64 السابع، اليوم ، متفجرات يلوك 051 بـ الضواحى حى لنسف إرهابية عملية يحبط بورسعيد أمن 
6
 http://goo.gl/NMesF0    6104 يناير 65 السابع، اليوم ، اإلسماعيلية استاد محيط فى تفجيريًا جهاًزا يفّكك األمن 

http://goo.gl/nBPYCG
http://goo.gl/kd5wg9
http://goo.gl/NMesF0
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  ولكن البدرشين، مستشفى بمحيط قنبلتين على الجيزة مباحث أجهزة عثرت 5102 يناير 56في 

 7.االنفجار قبل مفعولهما إبطال من المدنية الحماية أجهزة تمكنت
 
  الطريق أعلى البترولية دالموا لنقل مخصصة نقل سيارة تفجير مجهولون  حاول 5102 يناير 20في 

 8.السعودى عمرو المقدم تلقى. بها الفرار من تمكن السائق أن إال عليها النار أطلقوا حيث الدائرى،

 

  انفجار من طنطا قطارات محطة إنقاذ من بالغربية الحديد السكة مباحث تمكنت 5102 فبراير 0في 
 9. القاهرة طنطا بقطار الخاص الرالسو  تنك أسفل مولوتوف قنابل وجود اكتشافهم بعد مدمر،

 

  بعد عن للتفجير معدتين قنبلتين إبطال من بالقاهرة المفرقعات إدارة تمكنت 5102 فبراير 2في 
 10. الجديدة بالقاهرة بدر مدينة بمنطقة مدرسة بجوار كهربائية بتوصيالت

 

  قنبلة إبطال من عاتالمفرق وقسم الغربية أمن قوات تمكنت الغربية، بمحافظة 5102 فبراير 1في 
 11. طنطا مركز لدائرة التابعة شبشير حصة قرية مقابر داخل عليها العثور تم الصنع، بدائية

 
                                                           

7
 http://goo.gl/Ad5U7H   6104 يناير 62 السابع، اليوم ، البدرشين مستشفى بمبنى قنبلتين تفجير حاولةم إحباط 
8
 6104 يناير 20 المصري اليوم، ، الوراق دائرى أعلى البترولية المواد لنقل سيارة تفجير يحاولون مجهولون 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/386364 
9
 6104 فبراير 0 اون تي في، ، أسفله مولوتوف ضبط بعد" القاهرة – طنطا" قطار تفجير محاولة إحباط 

IDfVyFZUE-om/watch?v=qhttps://www.youtube.c 
10
 http://goo.gl/4mfkb3       6104 فبراير 4 ، اليوم السابع، بدر بمدينة االنفجار شديدة tnt مادة تحتويان قنبلتين إبطال 
11
 قرية بمقابر بدائية قنبلة وإبطال.. إصابات دون ندريةاإلسك أمن مديرية بمحيط صوت قنبلة انفجار.. بالمحافظات الذعر تثير التفجيرات فوبيا 

 http://goo.gl/phTRic   6104 فبراير 9 السابع، اليوم ، ببورسعيد العام المحامى مكتب بمحيط نارية ألعاب على والعثور.. بطنطا

http://goo.gl/Ad5U7H
http://www.almasryalyoum.com/news/details/386364
https://www.youtube.com/watch?v=q-IDfVyFZUE
http://goo.gl/4mfkb3
http://goo.gl/phTRic
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  بمنطقة شارع فى الصنع بدائية قنبلة بخارية، دراجة يستقلون  أشخاص 2 ألقى 5102 فبراير 02في 
 األمن قوات تمكنت كما األهالى، إبالغ عقب مفعولها، إبطال من المفرقعات ضباط وتمكن الوراق،

 12. عليهم والقبض اإلرهابيين مطاردة من

 

  3 تفجير محاولة إحباط من المفرقعات خبراء مع بالتعاون  األمن أجهزة تمكنت 5102 فبراير 52في 
 المتفجرات. ببنها األمن قوات معسكر بجوار العمومى بنها بموقف عليها العثور تم يدوية، قنابل
 مجهول تركها الموقف، إلى الكوم شبين من قادمة سوداء حقيبة فى وباصميكر  سيارة داخل كانت
 13.هاربا وفر

 

  بدائية قنابل 3 تفجير محاولة إحباط من بالقليوبية، األمن أجهزة تمكنت 5102 فبراير 52في 
 المفرقعات خبراء انتقل حيث بالخانكة، مهجور منزل داخل عليهم عثر مولوتوف زجاجات 2و الصنع

بطال معها املالتع وتم  14. مفعولها وا 

 

  المكلفة األمنية واألقوال الخدمات أن الداخلية، بوزارة مسئول أمنى مصدر أكد 5102 فبراير 51في 
 فى يوليو 56 محور بمطلع غريب جسم وجود فى اشتبهت السريعة، والطرق  الدائرى  الطريق بتأمين
 الشأن، هذا فى المتبعة األمنية االحتياطات اتخاذ تم أنه إلى وأشار. اإلسكندرية من القادم االتجاة
خطار  كهربائية بدائرة مجهزة الصنع محلية عبوة وجود وتبين المفرقعات، وخبراء المدنية الحماية وا 

                                                           
12
 http://goo.gl/CnUDz1  6104 فبراير 02 السابع، اليوم ، إرهابيين ثالثة ويضبط بالوراق قنبلة تفجير محاولة يحبط األمن 
13
  6104 فبراير 62 قناة التحرير، ، قنابل 0 مفعول وإبطال ببنها األمن قوات معسكر تفجير محاولة إحباط 

s://www.youtube.com/watch?v=FLHVqtC7D0Ehttp 
14
  6104 فبراير 64 صدي البلد، ، بالخانكة الحديد السكة شريط من بالقرب بدائية قنابل 0 مفعول إبطال 

balad.com/953526-http://www.el 

http://goo.gl/CnUDz1
https://www.youtube.com/watch?v=FLHVqtC7D0E
http://www.el-balad.com/953526


   
 

 

 7 

 الحملة الشعبية إلدراج اإلخوان كتنظيم إرهابي دوليا  

بطال معها التعامل الفور على فتم للتفجير، ومعدة وتايمر  المحيطة المنطقة تمشيط وتم مفعولها، وا 
 15. الواقعة بمحل

 

  منها الهدف كان ناسفة عبوات 1 مفعول بالجيزة المفرقعات خبراء أبطل 5102 مارس 06في 
 وحرر المتهمين على القبض وألقى الطالبية قسم دائرة العمرانية بمنطقة كهرباء توليد محطة تفجير

 16. بالواقعة محضر

 

  قرم بجوار زرعها تم قنبلة، تفجير إحباط من بالقليوبية األمن أجهزة تمكنت 5102 مارس 01في 
 القنبلة على التحفظ وتم الخارجى، السور بجوار بوضعها مجهولون  قام حيث الخيمة شبرا شرق  حى

 17. التحقيق فتولت النيابة وأخطرت الجنائى للمعمل ونقلها

 

 بالعثور النجدة غرفة من بالغاً  بالجيزة المدنية الحماية عمليات غرفة تلقت 5102 مارس 55 في 
 يوسف، هشام العميد انتقل الفور وعلى بالعمرانية، كهرباء توليد طةمح أمام ناسفة عبوات 2 على
 وبصحبته لهما، المرافق والفريق المفرقعات، ضابط بركة شريف والمقدم المفرقعات، مكتب مدير
يجابية سلبية مدى لتحديد مفرقعات وكالب كشفية أجهزة  من عدد وجود إلى باإلضافة البالغ، وا 

 18. بالقسم األمنية القيادات

 

                                                           
15
 6104 فبراير 62 البوابة نيوز، ، بالجيزة الدائرى الطريق علىأ للتفجير معدة ناسفة عبوة إبطال: أمنى مصدر 

http://www.albawabhnews.com/427247 
16
 تلقى والشرطة.. نىالوط األمن تحريات تطلب والنيابة.. بالعمرانية ومدرسة كهرباء توليد محطة قرب انفجارها قبل ناسفة عبوات 9 مفعول إبطال 

 http://goo.gl/AtL8P9      6104 مارس 02 السابع، اليوم ، الحادث فى المتورطين من 6 على القبض
17
 6104 مارس 02 القاهره االن، ، الخيمة شبرا شرق حى مقر بجوار قنبلة تفجير محاولة إحباط 

40201.html-1-now.com/news-http://www.cairo 
18
 http://goo.gl/EIVD6X    6104 مارس 66 السابع، اليوم ، بالطالبية كهرباء محطة تفجير محاولة فى وطنى أمن لضابط تستمع النيابة 

http://www.albawabhnews.com/427247
http://goo.gl/AtL8P9
http://www.cairo-now.com/news-1-40201.html
http://goo.gl/EIVD6X
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  أفراد تمكن فقد التفجيرات، سلسلة لتجديد جديدة محاولة القاهرة جامعة شهدت 5102 مارس 52في 
 ال طالب محاولة أثناء مولوتوف، وزجاجة الصنع، بدائية 5 منها قنابل 2 ضبط من اإلدارى، األمن
 مواجهة فى نابلالق ألقيت بعدما الجانبية، الجامعة أسوار خالل من الحرم إدخالها للجامعة ينتمون 
 تلك ضبط اإلدارى  األمن أن بالجامعة مصادر وأكدت. بالجامعة السياسية والعلوم االقتصاد كلية

 19. اإلخوان طالب مظاهرات قبيل الجامعى الحرم تمشيط أثناء القنابل

 

  التعليمية اإلدارة مبنى تفجير محاولة إحباط من القليوبية أمن قوات تمكنت 5102 أبريل 01في 
 20. الشرطة بإبالغ وقاموا المبنى داخل الصنع بدائية قنبلة على العمال عثر حيث الخيرية، قناطربال

 

  محكمة خلف عليها عثر بدائية قنبلة تفجير من ، المفرقعات خبراء تمكن 5102 أبريل 55في 
 21. تفجير وأجهزة وبارود محمول جهاز بها علبة عن عبارة أنها تبين والتى السنطة،

 

  األحمر الطوب من مرتفع خلف إخفاؤها تم الصنع بدائية ناسفة عبوة اكتشفت 5102 بريلأ 52في 
 حيث واإلدارة، التنظيم ومبنى األمن فرق  من بالقرب حديثا إنشاؤها يتم التى األطباء، عمارات أسفل

. المحافظة جنوب اإلخوان مظاهرات لفض توجهها أثناء القوات، عليه تمر الطريق هذا أن معروف
 وقوع دون  بتفجيرها وقامت العبوة مع تعاملت التى والمفرقعات المدنية الحماية قوات استدعاء تمو 

 22.  خسائر

                                                           
19
 بتنفيذ الجمهورية رئيس تطالب" النيل"و.. المدينة سور من جانبا اإلخوان طالب هدم بعد األزهر تدخل والشرطة.. اهرةالق بجامعة بدائية قنابل 2 

 fhttp://goo.gl/8EAS6   6104 مارس 62 السابع، اليوم ، بورسعيد جامعة رئيس تعيين بإلغاء قضائى حكم وتنفيذ.. المحكمة قرار
20
 6104 أبريل 01 صدي البلد، ،بالقليوبية الخيرية بالقناطر التعليمية اإلدارة داخل عليها عثر قنبلة مفعول إبطال 

balad.com/897310-http://www.el 
21
 6104 أبريل 66 السابع، اليوم ، السنطة كمةمح خلف عليها العثور بعد بدائية قنبلة يفجرون مفرقعات خبراء.. بالفيديو 

https://www.youtube.com/watch?v=QV6yn0L0s0Q 
22
 6104 أبريل 65 السابع، اليوم ،.بالمنيا الصنع بدائية عبوة تفجير تفاصيل..بالفيديو 

https://www.youtube.com/watch?v=skyId1F4fzk 

http://goo.gl/8EAS6f
http://www.el-balad.com/897310
https://www.youtube.com/watch?v=QV6yn0L0s0Q
https://www.youtube.com/watch?v=skyId1F4fzk
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  مفعول إبطال من المفرقعات خبراء مع بالتنسيق بالمنيا األمنية األجهزة تمكنت 5102 أبريل 51في 

 مدينة وسط يكن عدلى شارع فى بوضعها مجهول قام حيث .المنيا مدينة وسط تفجيرها عبر قنبلة
 23اإلسكان مديرية مبنى بجوار كيس فى باالشتباه األمن رجال مواطن أبلغ فيما المنيا،

 
  سيارة تفجير مجهولين محاولة حادث فى التحقيق الجيزة قسم نيابة باشرت 5102 أبريل 51في 

 اكتشافها، فور لهامفعو  إبطال تم أنه إال بسيارته، ناسفة عبوة زرع بواسطة المسلحة، بالقوات ضابط
 بتقاطع المعينة المرورية الخدمة من النجدة شرطة إلدارة تبلغ أنه المباحث رجال تحريات وأفادت
 من للقادم الجامعة شارع بأول مالكى سيارة أسفل غريب جسم بوجود الجامعة مع ثروت شارعى
 24.الجيزة ميدان اتجاه ثروت شارع

 

  بجوار عليهما عثر اللتين العبوتين أن الجيزة أمن ةبمديري أمنى مصدر أكد 5102 مايو 1في 
 عن عبارة كانت المفرقعات خبراء بواسطة مفعولها إبطال تم واحدة إمبابة بمنطقة عزت عزيز مساكن
 أحمر" لحام شريط"و وبطارتين بسلك وموصلة المفجرة نترات مادة به الشكل أسطوانى" المونيا" طبق
 تم وبتفتيشها حديدية ماسورة عن عبارة كانت وأخرى  بعد عن يرهاتفج يتم محمول وهاتف فتيل وبها

 25. لالنفجار معدة تكون  حتى تجهيزها فى تستخدم التى المواد بعض على العثور
 

 

                                                           
23
 http://goo.gl/otBh72    6104 أبريل 62 التحرير، ، بتفجيرها ويقوم المنيا مدينة وسط قنبلة على يعثر" األمن" 
24
 6104 أبريل 69 ، البوابة نيوز بالجيزة ضابط سيارة تفجير مجهولين محاولة فى التحقيق 

http://www.albawabhnews.com/544213?src=google 
25
 إلقائها بمجرد تنفجر ةوالثاني.. بها المرتبط الرقم طلب بمجرد للتفجير جاهزة موبايل بشريحة مرتبطة كانت األولى.. إمبابة عبوتى تفاصيل ننشر 

 http://goo.gl/8rfd1U     6104 مايو 2 السابع، اليوم ، بحيازتهما المتهم الشخص ضبط.. األرض على

http://goo.gl/otBh72
http://www.albawabhnews.com/544213?src=google
http://goo.gl/8rfd1U
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  عن اغتيال لمحاولة تعرض أنه األزهر تجارة عميد العال عبد سعيد. د أكد 5102 مايو 50في 
 إنه التجارة كلية عميد وقال. مكتبه خارج بالكلية انىالث بالدور وضعها تم ناسفة عبوة تفجير طريق
 من االقتراب من منعوه مرافقيه أن إال استكشافه حاول مكتبه باب أمام غريب جسم مشاهدته بمجرد
 قبل من معها التعامل وتم كثيفة، أدخنة منه وخرج الغريب الجسم انفجر ابتعاده وفور الجسم، هذا

 26. الوقت لبعض الشرطة احتجزته حيث المفرقعات خبراء
 
 بدسوق، قنبلة على العثور تم إنه الشيخ، كفر محافظ عزت دمحم المستشار قال 5102 مايو 56 في 

ن سلبية، آثار دون  تدميرها وتم ن طبيعى، بشكل تسير االنتخابية العملية وا   مليون  األصوات عدد وا 
 27. صوت

 

  أعلى عليها عثر الصنع بدائية قنبلة ولمفع إبطال من المفرقعات خبراء تمكن 5102 يونيو 55في 
 28. المواطنين بين الرعب من حالة آثار مما تفجيرها، طريق عن اإلخصاص حى كوبرى 

 

  السكة ميدان تفجير محاولة أحبط الدقهلية أمن أن ،"الحياة" فضائية ذكرت 5102 يونيو 52في 
 29 .اإلخوان عناصر من 521 على بالحكم النطق مع تزامناً  الحديدية،

 

                                                           
26
 6104 مايو 60 ، المصري اليوم ،الكلية  داخل «اغتيال محاولة»لـ تعرضه يكشف «األزهر تجارة» عميد 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/450262 
27
 6104 مايو 62 المصري اليوم، ،«دسوق»بـ قنبلة مفعول إبطال بعد «اإلسكندرية -الشيخ كفر» قطارات عودة 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/453304# 
28
  6104 يونيو 66 ، فيتو ، بالمنيا اإلخصاص كوبرى أعلى الصنع بدائية قنبلة مفعول تُبطل المفرقعات 

http://www.vetogate.com/1082343 
29
 http://goo.gl/6oc3ly     6104 يونيو 62 التحرير، ، اإلخوان محاكمة مع تزامنا الحديد السكة تفجير أحبط الدقهلية أمن 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/450262
http://www.almasryalyoum.com/news/details/453304
http://www.vetogate.com/1082343
http://goo.gl/6oc3ly
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  الوطنى األمن جهاز أن الشرقية جنوب بفرقة المستوى  رفيع أمنى مصدر أكد 5102 يونيو 56في 
 العدلية قرية بناحية المهندسين بجمعية, للتفجير جاهزة سيارة على التحفظ من, تمكنت بالمحافظة

 30. الشرقية محافظة بلبيس لمركز التابعة

 

  بدائية قنبلة ضبط من نصر، دمحم اللواء برئاسة نية،المد الحماية إدارة تمكنت 5102 يوليو 2في 
 31تفجيرها قبل الهانوفيل فرع القاهرة بنك مقر أمام الصنع

 

  قنبلة مفعول إبطال من الهرم، بشارع المتواجدين المفرقعات خبراء أحد تمكن 5102 يوليو 2في 
 32. جزئيا بتفجيرها الصنع، بدائية

 

  عبوات خمس على بالجيزة نيةاألم األجهزة عثرت 5102 يوليو 1في 
 لضبط جهودها المباحث أجهزة وتكثف عليها التحفظ تم, كرداسة بمدينة مخزن  داخل للتفجير معدة

 33الهارب المخزن  صاحب

 

  بمحكمة عليها عثر التى الثانية البدائية العبوة تفجير فى المفرقعات خبراء نجح 5102 يوليو 02في 
 34. إصابات وقع دون  وتفجيرها أمنى كردون  وفرض المحكمة عن ةالقنبل استبعاد تم أن بعد سمنود،

                                                           
30
 6104 يونيو 62 أونا، ، ببلبيس المهندسين جمعية بمحيط مفخخة سيارة يضبط بالشرقية الوطنى األمن 

/onaeg.com/?p=1759591http:/ 
31
 http://goo.gl/SQDpxN       6104 يوليو 2 السابع، اليوم ، الهانوفيل فرع القاهرة بنك مقر أمام قنبلة على العثور 
32
 6104 يوليو 2 لسابع،ا اليوم ، محدود بتفجير الصنع بدائية قنبلة مفعول يبطلون بالهرم المفرقعات خبراء.. بالصور 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3XGQwUg3vE 
33
 6104 يوليو 01 التحرير، ،بكرداسة  مخزن داخل قنابل 5 مفعول إبطال 

altahrir.com/details.php?ID=43800http://www. 
34
 6104 يوليو 04 اون تي في، ،أخرى  عبوة مفعول وإبطال سمنود محكمة في بدائية عبوة انفجار 

https://www.youtube.com/watch?v=BAmgdkda7Sg 

http://onaeg.com/?p=1759591
http://goo.gl/SQDpxN
https://www.youtube.com/watch?v=Z3XGQwUg3vE
http://www.altahrir.com/details.php?ID=43800
https://www.youtube.com/watch?v=BAmgdkda7Sg
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  غاز أسطوانات 2 تفجير محاولة الجيزة، أمن بمديرية المفرقعات خبراء أحبط 5102 يوليو 01في 

 أحد المنطقة أهالى شاهد حيث مكى، ساقية أنفاق مترو لمحطة المجاور الحديد السكة سور بجوار
 المباحث رجال فأبلغوا كهربائية بأسالك وموصلة بنزين وجراكن زغا أسطوانات بحوزته األشخاص

 وتم بالفرار، الذ األمنية للقوة المتهم مشاهدة وفور األمنية، الحالة لمتابعة مرورهم تصادف الذين
 35التفجير مفعول إبطال

 
  تنظيم عناصر من اثنين ضبط فى بأسيوط الجنائى البحث أجهزة نجحت 5102 يوليو 50في 

 مدون  واألعالم الالفتات من وعدد وذخائر خرطوش وفرد تفجير دائرة وبحوزتهما اإلرهابى اناإلخو 
 36. والشرطة للجيش معادية وعبارات اإلرهابى اإلخوان بتنظيم خاصة شعارات عليها

 

  الطبيعي الغاز خط تفجير مجهولين، محاولة بالغربية، األمن أجهزة أحبطت 5102 يوليو 52في 
 37.الشيخ وكفر الغربية محافظتي بين يربط لذىا قطور، بمدينة

 

  مدير أبوزينة، زكريا اللواء من إخطاراً  األمن، مدير هديب، إبرهيم اللواء تلقى 5102 يوليو 52في 
 بإلقاء بخارية دراجة يستقالن شخصين قيام عن العروس قمن قرية أهالى بإبالغ الجنائية، المباحث

 مطاردتهما ولوال القرية، مناطق بإحدى كهرباء محول أسفل زينبن بداخلهما( البالستيك من كيسين)
جبارهما  38. المحول وأحرقا النيران ألشعال الفرار على وا 

                                                           
35
 balad.com/1058267-http://www.el    6104 يوليو 02 صدى البلد، الجيزة، حديد سكك بجوار ازغ أسطوانات 5 تفجير محاولة إحباط 
36
 http://goo.gl/gTo64T     6104 يوليو 60 التحرير، ، أسيوط فى اإلرهابى اإلخوان تنظيم من عنصرين يضبط" الجنائى البحث" 
37
 6104 يوليو 62 البلد، صدى ،"الغربية"بـ الطبيعي الغاز خط تفجير محاولة إحباط 

balad.com/1065673-http://www.el 
38
 http://goo.gl/ruhsmM     6104 يوليو 62 ع،الساب اليوم ، كهربائى محول تفجير حاوال إخوانيين شابين عن يبحث سويف بنى أمن 

http://www.el-balad.com/1058267
http://goo.gl/gTo64T
http://www.el-balad.com/1065673
http://goo.gl/ruhsmM
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  دورية أن مصر، لكهرباء القابضة الشركة رئيس الدسوقى جابر المهندس أكد 5102 يوليو 20في 

 محاولة وأحبطوا الشرقية، فظةبمحا 66 جهد األبراج أحد أسفل بارود وجود اكتشفت للوزارة تابعة
 39.تفجيره

 

 :تفجيرات -ثانًيا

تفجير، مما أسفر حالة ( 13) سبع وثالثين 5131يوليو  13ديسمبر إلى  52شهدت الفترة من 
 :، كالتاليقتيل( 31)مصاب وثمانية عشر ( 351)عن مئة وثالثة وعشرين 

 

  فى أمام وذلك العاشر، الحى 166 رقم يحمل عام نقل أتوبيس تم تفجير 5102 ديسمبر 56في 
 خطرة، حالة فى أحدهم مصابين 2 وقوع عن وأسفرت نصر، بمدينة لألزهر الجامعية المدينة محيط
 40. إرهابية كمنظمة اإلخوان جماعة بإدراج الحكومة قرار من ساعات بعد وذلك

 
  استمرار ارإط فى إنه العسكرى، المتحدث على أحمد حرب أركان العقيد قال 5102 ديسمبر 51في 

 المصرى  الشعب أبناء ضد والفتنة، الظالم جماعات تنتهجها التى الجبانة اإلرهابية العمليات سلسلة
 بمدينة الحربية المخابرات مكتب بمحيط انفجار وقع بالدولة، الحيوية واألهداف العسكرية والمنشآت
 2 إصابة عن أسفر قد اراالنفج أن العسكرى، المتحدث وتابع. الشرقية لمحافظة التابعة أنشاص
حداث المكتب، قوة من مجندين  41.بالمكتب الجنود ومبنى الخلفى بالسور جزئى تدمير وا 

                                                           
39
 http://www.albawabhnews.com/713005    6104 يوليو 20 البوابه نيوز، ،بالشرقية  كهرباء محول تفجير محاولة.. الثالثة للمرة 
40
 6102 ديسمبر 62 اون تي في، ،األتوبيس  إنفجار بمكان مشدد أمني كردون تفرض مناأل قوات 

https://www.youtube.com/watch?v=BjwKKG2G598 
41
 6102 ديسمبر 69 قناة المحور، ،قية الشر محافظة فى بأنشاص الحربية المخابرات مبنى بجوار مفخخة سيارة تفجير أثار شاهد 

https://www.youtube.com/watch?v=e0w8JOcp9n8 

http://www.albawabhnews.com/713005
https://www.youtube.com/watch?v=BjwKKG2G598
https://www.youtube.com/watch?v=e0w8JOcp9n8
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  أول قسم مباحث معاون  مكتب داخل الصنع يدوية قنابل 2 بتفجير عاطل قام 5102 يناير 0في 

 بالستيكية ةحقيب بحوزته عرابى، أحمد كوبرى  على سيره أثناء بضبطه قام بعدما الخيمة، شبرا
 ومناقشته المباحث معاون  مكتب إلى الشرطة قوة وصول فور المتهم فقام ،"يدوية قنبلة 06" بداخلها
 المباحث، معاون  عفيفى دمحم النقيب ،2وأصيب  قنابل 2 فانفجرت الحقيبة بكل المحضر تحرير أثناء
 متفرقة قطعية جروحو  بإصابات شرطة رقيب" المتولى عيد"و شرطة، رقيب" مصطفى وحيد" من وكل
 42. المباحث بمكتب تلفيات حدثت كما للمستشفى نقلهم وتم جسدهم، أنحاء فى
 
  انفجار حادث أن الصحة، لوزارة اإلعالمى المستشار كامل، أحمد الدكتور أكد 5102 يناير 1في 

 لم الحادث أن وأضاف. محدود ، 5102 يناير 3 مساء وقع الذى يوليو، 56 محور مرور نقطة
 43.إصابات أى وقوع عن ريسف

 

  سيارة واحترقت. الجيزة جنوب جنايات محكمة حاول اإلرهابيون تفجير 5102 يناير 01في 
 5102 يناير 01يوم  صباح من األولى الساعات خالل, الجيزة جنايات لمحكمة تابعة ترحيالت

 إصابات أى وقوع نع تسفر لم, السيارة أسفل الصنع محلية ناسفة عبوة انفجار نتيجة, المحكمة خلف
 44بشرية

 

                                                           
42
 6104 يناير 0 الوطن، ، الخيمة شبرا أول قسم مباحث مكتب داخل بدائية قنابل 2 يفجر عاطل 

http://www.elwatannews.com/news/details/384995 
43
  6104 يناير 2 ، المصري اليوم ،يوليو  62 محور على ناسفة عبوة انفجار موقع يعاينون المفرقعات خبراء.. بالصور 

asryalyoum.com/news/details/372382http://www.alm 
44
 ورجال.. ترحيالت سيارة واحتراق الجيزة جنوب محكمة بمحيط ناسفة عبوة انفجار.. الدستور فرحة إلفساد مجددا برأسه يطل" اإلرهاب" 

 http://goo.gl/xC8JlJ   6104 ايرين 09 السابع، اليوم ، المستخدمة المواد سيحدد الجنائى المعمل: أمنى ومصدر.. المنطقة يمشطون المفرقعات

http://www.elwatannews.com/news/details/384995
http://www.almasryalyoum.com/news/details/372382
http://goo.gl/xC8JlJ


   
 

 

 02 
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  مترو محطة فى صوتية قنابل ثالث على العثور عن أمنى مصدر كشف 5102 يناير 50في 
 صوتًيا، انفجاًرا تحدث كيميائية مواد تحوى  وشبرا، والمرج حلوان أرصفة على وضعها تم الشهداء،
 انفجرت القنابل تلك من اثنين أن إلى الفًتا األدخنة، منها وتتصاعد بعضها مع تتفاعل عندما

 45. انفجارها قبل الثالثة على العثور تم فيما الركاب، بين هلع حالة وأحدثت

 

  وقع فى الذى اإلرهابى التفجير حصيلة أن والسكان، الصحة وزارة أعلنت 5102 يناير 52في 
 46. وفاة حالة بلغت البحوث، مترو تفجير حادث

 

  انفجار وقع يناير، لثورة الثالثة الذكرى  من يوم وقبل القاهرة مدينة شهدت 5102 يناير 52في 
 23 من واكثر شهداء 2 والجرحى، وكانوا القتلى من عدد وسقط القاهرة، امن مديرية امام ارهابي
 47.الداخلية وزارة بيان حسب وذلك جريح

 

  التفجير حادث أن الصحة، وزارة أعلنت 5102 يناير 52في 
 48. مصابين 6و وفاة، حالة وقوع عن أسفر الهرم، بشارع" وبيسراد" سينما أمام وقع الذى اإلرهابى

 

                                                           
45
": المترو" ورئيس.. تفجيرها قبل الثالثة وضبط اثنين انفجار.. الشهداء بمحطة صوتية قنابل ثالث على العثور.. األنفاق مترو تصل" اإلرهاب يد" 

 http://goo.gl/B1QaIp   6104 يناير 60 السابع، اليوم ، الفزع ارةإلث ازدحاما األكثر ألنها الشهداء واختيار بدائية القنابل
46
  6104 يناير 64 البديل، ، البحوث مترو تفجير حادث فى وفاة حالة وقوع  

OIa9o-oR5hThttps://www.youtube.com/watch?v= 
47
 .6104 يناير 64 اون تي في ، القاهرة، امن مديرية تفجير 

https://www.youtube.com/watch?v=OBXu9UwX_5Y 
48
 balad.com/794421-http://www.el  6104 يناير 64 صدي البلد، ،الهرم شارع انفجار قتيل سقوط لحظة..  والصور بالفيديو 

http://goo.gl/B1QaIp
https://www.youtube.com/watch?v=oR5hT-OIa9o
https://www.youtube.com/watch?v=OBXu9UwX_5Y
http://www.el-balad.com/794421
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  المستشار كامل، أحمد الدكتور أكد 5102 يناير 52في 
 األمن معسكر بجوار وقع الذى اإلرهابى التفجير مصابى عدد ارتفاع الصحة، لوزارة اإلعالمى
 49. وفاة حاالت وقوع دون  مصاًبا، ٦١ إلى بالسويس، المركزى 

 

  أن الجيزة، أمن بمديرية أمنى مصدر أكد 5102 رفبراي 0في 
 المقاهى إحدى أمام الصباح، من األولى الساعات فى قنبلة انفجار شهد بالعمرانية الزمر ترعة شارع
 50.مصابين وقوع عن يسفر ولم

 

  الستهداف "الصنع بدائيتان عبوتان" انفجرت 5102 فبراير 3في 
 عدد اجمالى إن الصحة، وزارة قالت بدورها. الجيزة رى كوب أعلى المركزى  األمن لسيارات تجمعاً 

 51. والمالحظة العالج تحت مختلفة بإصابات مصابين 6 بلغ اإلرهابى التفجير فى المصابين

 

  دون  اإلسكندرية، شرقي المنتزه أول شرطة قسم بمحيط صوت، قنبلة انفجرت 5102فبراير  51في 
 سيارة أسفل وضعت القنبلة إن العبد، ناصر اللواء اإلسكندرية مباحث مدير وقال .إصابات حدوث
 52.إصابات وقوع دون  وانفجرت إخوانية، مسيرة مرور عقب حريد، بو جميلة بشارع شرطة،

 

                                                           
49
  6104 يناير 65 قناة التحرير، ،األمن  وقوات األرهابيين بين النار بإطالق وتبادل بالسويس المركزى األمن معسكر فى إنفجار عاجل 

wIALIC6M-://www.youtube.com/watch?v=ZVhttps 
50
 غريب جسم وجود يؤكد أحدهما.. الزمر ترعة بشارع مفخخة وسيارة قنبلة على بالعثور بالغان.. التفجيرات خط تدخل العمرانية: أمنى مصدر 

 http://goo.gl/FS8t3t      6104 فبراير 0 السابع، اليوم ، األخير بالتفجير وتنتهى.. بلجيكا سفير منزل بجوار
51
 مصابين 2: والصحة.. األمن سيارات استهدفتا بدائيتان عبوتان: الداخلية.. المراقبة كاميرات وفحص.. الجيزة انفجار تعاين النيابة..والفيديو بالصور 

 http://goo.gl/uXAN22   6104 فبراير 0 السابع، يومال ، زوال إلى واإلرهاب باقية مصر: الحادث يدين والببالوى.. وفيات وال
52
 http://www.dostor.org/380687    . 6104 فبراير 62 الدستور، باإلسكندرية، المنتزه شرطة قسم بمحيط صوت قنبلة انفجار 

https://www.youtube.com/watch?v=ZV-wIALIC6M
http://goo.gl/FS8t3t
http://goo.gl/uXAN22
http://www.dostor.org/380687
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  بالقرب انفجرت التى الناسفة العبوة أن الجيزة أمن بمديرية أمنى مصدر أكد 5102 مارس 00في 
 53.الصنع بدائية العبوة أن وأضاف مصابين، وقوع نع تسفر لم بالجيزة، اإلسرائيلية السفارة مبنى من

 

  بشبرا بمسطرد اإلسماعيلية بترعة أمنى كمين بتفجير مجهولين قام مسلحين 5102 مارس 02في 
 54. بالقليوبية الخيمة شبرا ثان لقسم التابع الخيمة

 

  شبرا أول قسم مبنى تفجير بمحاولة نارية، دراجة يستقالن مجهوالن قام 5102 مارس 56في 
 إسكندرية مصر طريق اتجاه فى هاربين وفرا المبنى على االنفجار شديدة قنبلة ألقيا بعدما الخيمة،
 لمكان الفور على وانتقل القسم، مبنى زجاج فى التلفيات بعض حدوث فى تسبب مما الزراعى،
  55.القليوبية أمن مديرية قيادات الواقعة

 

  من نصر مدينة نيابة أول وكيل الغنى عبد دىمج أحمد المستشار انتهى 5102 مارس 51في 
 نصر، مدينة شباب مركز بجوار شجرة أسفل مجهول زرعها الصنع، بدائية قنبلة انفجار آثار معاينة
 المكلفة المركزى  األمن سيارات أن والتحقيقات التحريات من تبين حيث الجامعية، المدينة وأمام
 كى المنطقة بتلك زرعها مجهوال وأن المنطقة، بهذه وقوفال دائمة لألزهر الجامعية المدينة بتأمين
 محدود، انفجار المركزى  األمن سيارات وصول قبل انفجرت القنبلة أن إال األمن، قوات فى تنفجر
 56. إصابات عن تسفر ولم

 

                                                           
53
 6104 مارس 00 رويترز، ،بسوء  أصيب أحد وال بالقاهرة إسرائيل سفارة أمام دائيةب قنبلة انفجار 

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAEA2A0L520140311 
54
 http://onaeg.com/?p=1533238     6104 مارس 05 نا،او ،الخيمة  بشبرا أمني كمين على مسلح هجوم 
55
 http://goo.gl/zLyzQg 6104 مارس 62 الشروق، ، الخيمة شبرا أول قسم مبنى تفجير يحاوالن مجهوالن 
56
 http://goo.gl/9O2CkC    6104 مارس 69 ،البديل، «األزهر»لـ معيةالجا المدينة من بالقرب قنبلة انفجار 

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAEA2A0L520140311
http://onaeg.com/?p=1533238
http://goo.gl/zLyzQg
http://goo.gl/9O2CkC
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  ضابط ملك بالهرم، والسيارة فيصل بشارع للتفجير مالكى سيارة تعرضت 5102 أبريل 02في 
 وأثناء دقائق عدة لمحادثته وتوقف أصدقائه بأحد خاصة محمولة، هواتف محل مأما تركها شرطة
 57. وقدمه بعينه شقيقه إصابة عن أسفر مما االنفجار، حدث شقيقه بصحبة الستقاللها خروجه

 
 
  تحتوى  كانت والعبوة الرياضى، الفيوم استاد أمام البدائية العبوة تفجير حدث 5102 أبريل 01في 

 58. الممتلكات أو األفراد فى إصابات أى تقع ولم حديد وبرادة اميرومس بارود على
 
  الخاصة لعميد  السيارة أسفل قنبلة ووضعوا الحادث، مكان إلى المتهمين تسلل 5102 أبريل 52في

 تم السيارة إلى صعد وعندما السيارة، إلى وتوجهه منزله، من خروجه منتظرين ،"زكى أحمد" أكتوبر
صابة" زكى أحمد" مما أدى إلى استشهاد العميد المحمول، الهاتف اسطةبو  القنبلة، تفجير  59. مجند وا 

 

  العزيزية بقرية المنازل أحد داخل غريب جسم انفجار إثر أطفال، أصيب ثالثة 5102 أبريل 53في 
 قيام عن ناتج االنفجار إن الشرقية، أمن بمديرية أمنى مصدر وقال. الشرقية بمحافظة القمح بمنيا
 قضية ذمة على احتياطيا محبوس والده" اإلعدادى، الثانى بالصف عبدهللا، الرجال عز وليد لبالطا
 من بالمدرسة، زمالئه من اثنين مع بالتعاون  قنبلة صنع بمحاولة الماضى، الخميس منذ دولة أمن

 60. الشرطة رجال فى لتفجيرها اإلنترنت خالل من تصنيعها خطوات اتباعهم خالل

 

                                                           
57
 http://goo.gl/sMpUMS    6104 أبريل 05 االهرام، ،فيصل  شارع في منزله أسفل بسيارته ناسفة عبوة تفجير في وشقيقه ضابط إصابة 
58
 http://goo.gl/Ah8LZg     6104 أبريل 02 السابع، اليوم ، الصنع بدائية االستاد بجوار انفجرت التى العبوة: الفيوم أمن ديرم 
59
 6104 أبريل 62 اون تي في ، ،أكتوبر  2 بمدينة سيارته استهدفت ناسفة عبوة انفجار إثر شرطة عميد استشهاد 

https://www.youtube.com/watch?v=qRBz56Djy0w 
60
 6104 أبريل 60 ، المصري اليوم ،بالشرقية  «إخواني» منزل داخل «قنبلة» تصنيعهم أثناء أشخاص 2 إصابة 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/436376 

http://goo.gl/sMpUMS
http://goo.gl/Ah8LZg
https://www.youtube.com/watch?v=qRBz56Djy0w
http://www.almasryalyoum.com/news/details/436376
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  العنف أحداث ضحية للشاب عاجلة جراحة الجامعى، الزقازيق مستشفى أجرت 5102 أبريل 21في 
 زجاجات على تحوى  شنطة بتفجير خاللها قاموا والتى الزقازيق، بمدينة اإلخوان طالب ارتكبها التى

صابة القومية بمنطقة انفجار دوى  لحدوث أدى ما ومسامير؛ شماريخ عليها ملصق بيروسول  اثنين وا 
 61. المارة من

 
 
  والذى الجديدة، مصر محكمة بمحيط مرور كشك استهدف إرهابى تفجير حدث 5102 مايو 5في 

صابة شرطى استشهاد عن أسفر  62شرطة أفراد 2و ضابط وا 
 
  اللواء وقال رمسيس، بمنطقة عرابى أحمد مترو محطة من بالقرب انفجار وقع 5102 مايو 5في 

 فى انفجار بوقوع بالًغا تلقت العمليات غرف إن بالقاهرة، المدنية الحماية مدير القادر، عبد ممدوح
 شهود وأوضح األهلى، البنك بجوار برمسيس عرابى أحمد مترو محطة من بالقرب رمسيس شارع
صابة مواطن مصرع عن أسفر الحادث أن عيان،  اللون  بيضاء نيفا سيارة أن وأضافوا آخرين، 2 وا 

 أرقام السيارة سقف أعلى ومكتوب عدنية،م لوحات بدون  أنها وتبين بشجرة، اصطدمت
 63. االنفجار وقوع فى تسببت التى وهى" 505/00/211"

 

 اإلرهابين من مجموعة أن المتجددة والطاقة الكهرباء بوزارة مسئول مصدر أكد 5102 مايو 51 في 
 طبخطو  البساتين بمحطة الكريمات محطة يربط والذى 5102 مايو 51 يوم فجر 25 البرج استهدفوا

                                                           
61
 جراحة تجرى الصحة"..شماريخ"و" بيرسول" تحوى بدائية قنبلة يفجرون التنظيم عناصر..الشرقية ألبناء تمتد اإلرهابية اإلخوان أيادى..بالصور 

 http://goo.gl/JvHIcv   6104 أبريل 21 السابع، ليوما ، اليد لبتر سنضطر إنقاذه فشل حال:يؤكد طبى ومصدر..االشتباكات لضحية عاجلة
62
 6104 مايو 6 السابع، اليوم ،"الشرطة" إلى هليوبوليس مستشفى من الجديدة مصر تفجير مصابى نقل.. بالفيديو 

9AnFZs-outube.com/watch?v=FhPAhttps://www.y 
63
 جسمين على والعثور.. أشخاص 2 وإصابة مصرع عن يسفر رمسيس بمنطقة" عرابى" محطة قرب تفجير.. العاصمة يشعلون اإلخوان.. بالفيديو 

 6104 مايو 6 السابع، اليوم ،" اإلرهابية" من 5 وضبط بحلوان 2 ومقتل.. آخريين غريبين

http://goo.gl/ZH4GgA 

http://goo.gl/JvHIcv
https://www.youtube.com/watch?v=FhPA-9AnFZs
http://goo.gl/ZH4GgA
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 أخرين برجين سقوط إلى أدى البرج سقوط أن موكًدا الليزر، باستخدام بتدميره وقاموا الفائق الجهد
 64. القاهرة بشرق  الكريمات يربط والذى 20و 21 وهما

 

  عن أسفر والذى الخيمة، شبرا مترو محطة داخل الصنع بدائية قنبلة تفجير تم 5102 يونيو 52في 
 65. الحادث فى تورطه فى ومشتبه يرةخط حالته أحدهما شخصين إصابة

 

  تفجيرات وقوع بعد األمنى االستنفار من حالة الجيزة، أمن مديرية شهدت 5102 يونيو 21في 
 خبير عشماوى  أمين أحمد العقيد استشهاد تلك التفجيرات عن وأسفرت 66. االتحادية قصر بمحيط

 وأصيب. المفرقعات بإدارة ضابط لطفى دمحم قدموالم بالقاهرة المدنية للحماية العامة باإلدارة المفرقعات
 أحمد دمحم والعميد بالقاهرة، المفرقعات إدارة مدير الظاهر عبد عالء اللواء االنفجارات تلك خالل

 مصابين وجميعهم بالقاهرة، المفرقعات بإدارة الضباط الوهاب عبد دمحم طارق  والنقيب الجندى،
 67شرطة أمناء 6 أصيب كما. نصر بمدينة الشرطة ىبمستشف حرجة حالة وفى خطيرة، بإصابات

 

  األجهزة أن الداخلية، وزارة باسم الرسمى المتحدث اللطيف عبد هانى اللواء أكد 5102 يوليو 3في 
 تحديد من تمكنت العام واألمن الوطنى األمن قطاعى مع باالشتراك اإلسكندرية أمن بمديرية األمنية
 توقفه خالل 5102 يوليو 2 بتاريخ قير أبو قطار عربات بإحدى ناسفة عبوة انفجار واقعة مرتكبى
صابة طفلة، وفاة) عن أسفرت والتى باإلسكندرية، جابر سيدى بمحطة  68(. مواطنين 1 وا 

                                                           
64
 كيلو ألف 44 إلى مساحتها لوصول صعب تأمينها: ومصدر.. لتدميرها الليزر استخدموا إرهابيون.. الكريمات بكهرباء أبراج 2 تفجير تفاصيل ننشر 

 http://goo.gl/SNvgUo   6104 مايو 62 السابع، اليوم ، اليوم التيار بانقطاع القاهرة بشرق كبرى أحياء 01 تأثر: ويؤكد.. متر
65
 http://goo.gl/G2V0bo     6104 يونيو 65 السابع، اليوم ، الخيمة شبرا مترو قنبلة تفجير عقب الدماء آثار شاهد.. بالفيديو 
66
 6104 يونيو 21 صدي البلد، ،االتحادية  انفجار فى المفرقعات خبير استشهاد لحظة 

https://www.youtube.com/watch?v=TXUKuzcdL4Q 
67
 http://goo.gl/KqX7xG    6104 يونيو 21 السابع، اليوم ، االتحادية تفجيرات فى الشرطة ومصابى شهداء أسماء ننشر 
68
 ومحاولة كهرباء محوالت وحرق بالمنتزه الجوازات بمكتب عبوة بتفجير اعترفوا قير بأبى اإلسكندرية قطار تفجير مرتكبو: الداخلية باسم المتحدث 

 http://goo.gl/bxWRUu   0461 يوليو 0 السابع، اليوم ، النوعية العمليات لجان تفعيل أعادوا اإلخوان وقيادات.. ومول فندق تفجير

http://goo.gl/SNvgUo
http://goo.gl/G2V0bo
https://www.youtube.com/watch?v=TXUKuzcdL4Q
http://goo.gl/KqX7xG
http://goo.gl/bxWRUu
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  إرهابى حادث الصباح، من األولى الساعات فى أكتوبر 6 مدينة شهدت 5102 يوليو 02في 
 والذعر الرعب إثارة إلى أدى مما الكهرباء، اتمحط بإحدى شديد انفجار فى تمثل جهينة، بميدان
 69.األهالى لدى

 

  الجوية القوات مستشفى محيط قنبلة تفجير واقعة فى المتهم حبس تم تجديد 5102 يوليو 02في 
. خاصة وحراسات مشددة أمنية إجراءات وسط القاهرة جنوب محكمة إلى اقتياده تم حيث بالعباسية،

 حيث بالعابسية، الجوية القوات مستشفى بمحيط قنبلة انفجار عقب يهعل القبض تم المتهم أن يذكر
 أحدهما، على القبض وألقت القوات، وتتبعتهما الهرب، وحاوال مالكى، سيارة داخل وآخر هو كان
 70الهرب من الثانى تمكن بينما

 

  أبو ىمحطت بين يقع والذى الشرقية، بمحافظة ١١ جهد كهرباء برج تم تفجير 5102 يوليو 01في 
 منطقة رئيس الشافعى، هانى المهندس وأكد. البرج أرجل لقطع الليزر باستخدام بالشرقية وههيا كبير
 البرج بسقوط الجميع فوجئ حيث صباحًا، ٢ الساعة تمام فى وقع التفجير أن الكهرباء، لنقل القناة
 باستخدام البرج لأرج قطع إلى أدى إرهابى عمل نتيجة الزراعية، األراضى إحدى وسط يوجد الذى
 71. الليزر

 

                                                           
69
 قنابل 4 زرعوا مجهولون..المبنى انهيار فى يتسبب جهينة ميدان كهرباء بمحطة جديد انفجار.. أكتوبر سنترال تفجيرات متهمى هوية تحديد بعد 

 http://goo.gl/MVGgsy   6104 يوليو 02 السابع، اليوم ، التحريات إنهاء بسرعة تطالب والنيابة.. عال   ضغط عمود أسفل
70
 http://goo.gl/M6ZsVZ     6104 يوليو 05 السابع، اليوم ، بالعباسية قنبلة تفجير فى المتهم حبس تجديد تنظر القاهرة غرب نيابة 
71
 6104 يوليو 02 ، المصري اليوم ،التعاون  الشرفاء تناشد والوزارة.. بالشرقية كهرباء برج تفجير 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/485407 

http://goo.gl/MVGgsy
http://goo.gl/M6ZsVZ
http://www.almasryalyoum.com/news/details/485407
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  فائق جهد 051 رقم البرج تعرض عن مصر لكهرباء القابضة الشركة أعلنت 5102 يوليو 53في 
 بسوس منطقتى بين يقع والذى البرج أرجل بتفجير 5102 يوليو 56 مساء تخريبى لعمل ف.ك 211
 72.زعبل وأبو

 

  السنترال، حارس ابنة مقتل عن أسفر النفجار ،٣ أكتوبر سنترال تعرض 5102يونيو  51في 
صابة  من يقرب لما المقدمة االتصاالت خدمات على محدوًدا تأثيًرا التفجير وأحدث آخر، شخص وا 
 73.عميل ٠٨٨

 

  محملتين كانتا ناسفتان عبوتان انفجرت أنه الداخلية، بوزارة أمنى مصدر أكد 5102 يوليو 21في 
 جثثهم وتناثر إرهابيين 2 مصرع إلى أدى مما جيزةبال بالصف الشرفاء بقرية نقل ربع سيارة على

 74. بالكامل السيارة وتدمير

 

  بثالثة نشب حريق علي السيطرة من, بالشرقية المدنية الحماية قوات تمكنت 5102يوليو  20في 
 عناصر بسبب قيام .القنايات بمدينة الكهرباء لشبكة المجاور العالي التيار أسفل كهربائية أعمدة

 75لتفجيره الكهرباء برج أسفل الغاز أسطوانات من عدد بزرع تخريبية

 

                                                           
72
 6104 يوليو 60 صدى البلد، ،الزيات كفر قرب 062 رقم البرج يستهدف الكهربائية المنشآت ضد جديد تخريبي عمل: الكهرباء 

balad.com/1071797-http://www.el 
73
 6104 يونيو 62 الدستور، الوطن، بمقدرات وعبث إجرامي عمل أكتوبر سنترال تفجير: االتصاالت 

ww.dostor.org/636054http://w 
74
 http://goo.gl/K2zEzo 6104 يوليو 21 التحرير ، ،الصف  فى ناسفتين عبوتين انفجار مكان 
75
 6104 يوليو 20 األسبوع، بالشرقية، القنايات بمدينة كهرباء برج أسفل غاز أسطوانات 2 انفجار 

http://www.elaosboa.com/show.asp?id=86248#.VAEOzcWSzM4 

http://www.el-balad.com/1071797
http://www.dostor.org/636054
http://goo.gl/K2zEzo
http://www.elaosboa.com/show.asp?id=86248#.VAEOzcWSzM4
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  لعبوتين انفجار وقع 5102 يوليو 2 بتاريخ أنه الداخلية وزارة باسم قال المتحدث 5102 يوليو 2في 
 من كل مصرع عن أسفر وقد الجيزة بمحافظة كرداسة بمنطقة العقارات بإحدى كائنة بشقة ناسفتين
 76هالل أحمد الرحمن وعبد سيارات ميكانيكى ندسمه إسماعيل حسن سمية فتحى

 

  التى االنفجارات الجيزة، أن لمباحث العامة اإلدارة مدير فاروق  محمود اللواء أكد 5102 يوليو 2في 
 الشرقية المنيرة شرطة نقط واستهدفت الصباح، من األولى الساعات فى إمبابة منطقة شهدتها
 العبوات أن فاروق، وأضاف. المواطنين بين والخوف الذعر ارةإث منها الهدف العمال ومدينة والغربية

 إلرهاب صوتية مكوناتها وأن بالخطورة، تتصف وال متفجرة مواد أى من خالية تفجيرها تم التى
 77. إصابات أى وقوع عن االنفجارات تسفر لم حيث المواطنين،

 
 

 :اشتباكات -ثالًثا

حالة اشتباك من قبل ( 33)إحدى عشرة  5131 يوليو 13 إلى ديسمبر 52 من الفترة شهدت
 :حالت مع األهالي، كالتالي( 4)حالت مع قوات األمن وأربع ( 3)أنصار جماعة اإلخوان منهم سبع 

 

 وتبادل. بشر سيدى منطقة وأهالى اإلخوان جماعة أعضاء بين اشتباكات وقعت 5102 يناير 2 في 
 الجماعة أعضاء من العشرات على القبض إلقاء وتم الفارغة، والزجاجات بالحجارة التراشق الطرفان
 78. المسلحة والقوات الشرطة ضد العنف على تحرض ومنشورات بيضاء أسلحة وبحوزتهم

 
                                                           

76
 WVhttp://goo.gl/j3fv 6104 يوليو 4 السابع، اليوم ، محمول أبراج تفجير فى حبسه سبق كرداسة شقة بحادث المتوفين أحد: الداخلية 
77
 6104 يوليو 2 ، المصري اليوم ،قنابل  2 وألقوا بخارية دراجات 2 استقلوا جناة 2: «إمبابة تفجير» تحقيقات 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/475500 
78
 http://onaeg.com/?p=1380891  .6104 يناير 2 أونا، أنباء وكالة ،باإلسكندرية هالىواأل اإلخوان بين اشتباكات في 6 وفاة   

http://goo.gl/j3fvWV
http://www.almasryalyoum.com/news/details/475500
http://onaeg.com/?p=1380891
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  بعدما اللواء، أرض منطقة وأهالى اإلخوان، جماعة شباب بين إشتباكات وقعت 5102 يناير 01في 
 الخروج بعدم وتطالب والجيش لشرطةا ضد تهتف اللواء أرض شوارع جابت مسيرة الجماعة نظمت

 79.الدستور على لإلستفتاء

 

  الجامعية بالمدينة اإلخوان وطالبات األمن قوات بين االشتباكات تصاعدت 5102 يناير 05في 
 لتفريق للدموع مسيلة قنابل بإطالق قامتا عباس يوسف لشارع مدرعتين وصول فور األزهر، لطالبات
 80. األشجار وأفرع السيارات إطارات فى الحرائق بإشعالها ريقالط بقطع قامت التى الطالبات

 

  االمن بين االشتباكات تجدد اإلسكندرية، شرق  بشر سيدى منطقة شهدت 5102 يناير 52في 
 81. اليوم فاعليات ضمن بمسيرات الجماعة انطالق خالل المنطقة، محيط فى واالخوان

 

  االمن قوات بين عنيفة اشتباكات ويس،بالس الحسن أبو منطقة شهدت 5102 فبراير 01في 
 بوابل القوات لترد االمن على نارية االلعاب االخوان اطلق حيث االرهابي، االخوان تنظيم وعناصر

 82. اإلخوان مسيرة لتفريق للدموع المسّيل الغاز قنابل من

 

 ات،المحافظ من عدد فى اإلخوان، لجماعة المنتمين الطالب من عدد نظم 5102 مارس 56 في 
 وقعت الشرقية ففى األمن، قوات وبين بينهم مناوشات خاللها وقعت وتظاهرات، احتجاجية وقفات

                                                           
79
. 6104 يناير 01، وكالة أنباء أونا، نظيفة غير بمياه يلقون والنساء اللواء أرض وأهالي اإلخوان شباب بين اشتباكات 

http://onaeg.com/?p=1396233 
80
 http://goo.gl/BJ2vaU .6104 يناير 06 السابع، اليوم باألزهر، الجامعية بالمدينة اإلخوان وطالبات األمن بين االشتباكات تصاعد 
81
 .6104 يناير 64 ، اليوم ،المصريإلسكندرية با بشر بسيدي واألمن «اإلخوان» اشتباكات في شخص مقتل 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/370474 
82
 http://goo.gl/5fro3E .6104 فبراير 09 السابع، اليوم واألمن،" اإلخوان" بين بالسويس عنيفة اشتباكات اندالع 

http://onaeg.com/?p=1396233
http://goo.gl/BJ2vaU
http://www.almasryalyoum.com/news/details/370474
http://goo.gl/5fro3E
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 الجامعة، رئاسة مبنى أمام لهم المعارضين والطالب الزقازيق بجامعة اإلخوان طالب بين اشتباكات
 الظهر صالة عقب اإلخوان طالب تظاهرات خرجت حيث والشماريخ، بالحجارة فيها الطرفان تراشق
 83. واحدة تظاهرة فى لتتجمع" والتجارة والهندسة اآلداب" كليات ساحات من

 

 كلية مبنى داخل اإلخوان، وطالب اإلدارى، األمن قوات بين اشتباكات وقعت 5102 أبريل 1 فى 
 الكلية، مدرجات أحد اإلرهابية، الجماعة طالب اقتحم بعدما وذلك شمس، عين بجامعة التجارة،
 84. بينهما االشتباكات واحتدت بالحجارة، الرشق الجانبان وتبادل اريخالشم وأشعلوا

 

  أمام األزهر، بجامعة اإلخوان وطالب األمن، قوات بين عنيفة اشتباكات نشبت 5102 مايو 06في 
 الذى الوقت فى الطالب، لتفرقة للدموع، المسيلة الغاز قنابل اآلمن قوات وأطلقت. الجامعية المدينة
 85.  والحجارة المولوتوف زجاجات طالبال فيه ألقى

 

  عناصر وألقى. الهرم بشارع األمن قوات مع اإلخوان تنظيم عناصر اشتبكت 5102 يونيو 53في 
 األمن باتجاه الفارغة والزجاجات والحجارة الخرطوش وطلقات المولوتوف زجاجات اإلخوان اإلخوان
 86. للدموع المسيلة بالقنابل رد الذى

 

                                                           
83
 وإطالق.. الزقازيق بجامعة ومعارضيهم اإلخوان طالب اشتباكات فى 4 وضبط 2 إصابة.. بالمحافظات االخوان طالب لتظاهرات يتصدى األمن 

 http://goo.gl/EE0ApL   6104 ارسم 62 ، اليوم السابع،"اإلسكندرية تجارة" أمام الطريق وقطع.. بالشرقية ثانوى بمدرسة ومفرقعات شماريخ
84
 http://goo.gl/oYV3f5  6104 أبريل 9 السابع، اليوم ،.الجامعات تجتاح اإلخوان طالب عنف أعمال من جديدة موجة.. بالفيديو 
85
 http://goo.gl/xijVof 6104 مايو 02 السابع، اليوم بالمولوتوف، الجامعية المدينة امأم األمن يرشقون باألزهر االخوان طالب 
86
  6104 يونيو 60 ، المصري اليوم ، بالهرم اإلخوان وعناصر األمن اشتباكات فى ضابط إصابة 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/472482 

 

http://goo.gl/EE0ApL
http://goo.gl/oYV3f5
http://goo.gl/xijVof
http://www.almasryalyoum.com/news/details/472482
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  الجماعة مسيرة في المشاركون  االخوان عناصر بين عنيفة اشتباكات اندلعت 5102 يونيو 53في 
 عناصر وأطلق. بفيصل الطوابق بمنطقة كعبيش شارع أهالي مع الهرم، شارع من انطلقت التي

 على المشتعلة الملوتوف زجاجات وألقوا األهالي، تجاه النارية أسلحتهم من الخرطوش طلقات االخوان
 الشارع من وطردهم تفريقهم من األهالى يتمكن أن قبل الشرفات، احدى حرق  اى دىأ مما المنازل
 87. الفارغة والزجاجات بالحجارة

 

  من مجموعة بين عنيفة إشتباكات ,الشرقية بمحافظة القمح منيا مدينة شهدت 5102 يوليو 01في 
 88. القيسارية بمنطقة مسيرة بتنظيم قيامهم خليفة علي, اإلخوان تنظيم وعناصر األهالي

 

 :حوادث متنوعة -رابًعا

حالة اعتداء متنوعة بين ( 33)إحدى عشرة  5131 يوليو 13 إلى ديسمبر 52 من الفترة شهدت
( 4)تعدي على ممتلكات خاصة وعامة أو تعدي على أفراد األمن والمواطنين، مما أسفر عن أربعة 

شعال سيارة وتحطيمجلوس،  أرقام لفتات ، وتمزيق(5) مصابين، وقتيلين اثنين  استقبال قداسر  أمن، وا 
شعال لقاء اإلدارى  األمن غرفة المقترعين، وا   :بنزينة، كالتالي على مولوتوف للجامعة، وا 

 

 بأرقام بيان عليها المعلق الالفتات بتمزيق شمس بجامعة عين إخوان قام طالب 5102 يناير 0 في 
 89.الكلية مبنى أمام تظاهرهما خالل وذلك اناتاالمتح العلوم لتعطيل كلية مبنى أمام الطالب جلوس

 

                                                           
87
 http://goo.gl/jORolF 6104 يونيو 60 السابع، اليوم ، منزل شرفة في النار ويشعلون.. بالخرطوش فيصل أهالى مع يشتبكون اإلخوان 
88
 balad.com/1060133-http://www.el  6104 يوليو 09 ، صدى البلد، القمح بمنيا هالىواال االخوان اشتباكات فى ومصابين محالت حرق 
89
 a.com/vb/showthread.php?t=611557dogm-http://www.christian.  6104 يناير 0موقع الحق والضالل،  

http://goo.gl/jORolF
http://www.el-balad.com/1060133
http://www.christian-dogma.com/vb/showthread.php?t=611557
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  بمدينة لألزهر الجامعية بالمدينة بناية أعلى من مجندا بإلقاء اإلخوان قام طالب 5102يناير  1في 
 90. بالغة بإصابات إصابته فى تسبب مما نصر،

 

  إنه سكندرية،اإل أمن بمديرية الجنائى البحث إدارة مدير العبد ناصر اللواء قال 5102 يناير 01في 
 مقتل فى تسببوا بعدما آلى، بندقية وبحوزتهما اإلرهابية اإلخوان بجماعة 5 على القبض إلقاء تم

صابة متجول، بائع جمعة على سعيد دمحم المواطن  اإلسكندرية شرق  مستشفى إلى نقله تم آخر وا 
 91. خطرة وحالته

 

 أثناء المركزي، األمن لقوات ابعةت بوكس، سيارة اإلخوان جماعة شباب حطم 5102 يناير 01 في 
 والداخلية الجيش لقيادات مناهضة هتافات وسط الزيتون، بمنطقة الجانبية الشوارع أحد في توقفه
 92.اإلخوان عناصر من حاد وتصفيق وتهليل

 

  ابنه على النار بإطالق اإلرهابية اإلخوان جماعة عناصر من عددا سائق اتهم 5102 يناير 02في 
 زجاج على السيسى الفتاح عبد الفريق لصورة ابنه وضع نتيجة بالعين بانفجار إصابته عن أسفر مما

 إمبابة شرطة قسم مباحث رئيس بشير عالء المقدم وتلقى. للتحقيق النيابة إخطار وتم بإمبابة، سيارته
 بشارع رتهلسيا سائق سنة 01"  وسيم" ابنه قيادة أثناء أنه فيه أفاد سائق سنة 22" ج. دمحم" من بالغا

 فى المشاركين أحد قام ذلك وأثناء بالمكان االرهابية اإلخوان لجماعة مسيرة مرور تصادف السودان
 خرطوش برش إصابته حدوث إلى أدى مما ابنه تجاه خرطوش فرد من نارى  عيار بإطالق المسيرة
 زجاج على ملصقة السيسى الفتاح عبد أول الفريق صورة لوجود وذلك العينين مقلة وانفجار بالعينين

                                                           
90
 http://goo.gl/o9QMvH. 6104 يناير 2المصريون، ، اخر باألزهرواحتجاز الجامعية المدينة أعلى من مجند إلقاء 
91
 http://goo.gl/gk7U0l .6104 يناير 01 بع،السا اليوم باإلسكندرية، آخر وأصابا مواطنا قتال اثنان بينهم اإلخوان من 60 على القبض 
92
 .6104 يناير 01، البوابة نيوز، الدماء من مزيد إلراقة الشرطة وإنهاك الفوضى لبث تسعى" اإلرهابية" 

http://www.albawabhnews.com/321005 

http://goo.gl/o9QMvH
http://goo.gl/gk7U0l
http://www.albawabhnews.com/321005
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 بالواقعة محضر وحرر ابنه، إصابة بإحداث اإلرهابية اإلخوان جماعة البالغ مقدم واتهم. السيارة
 93. التحقيق النيابة وباشرت

 

  يدعى مواطن أقامه قداسر  فى النيران االخوان جماعة من عدد أشعل 5102 يناير 02في 
 الحماية قوات أن موضحاً  اللجان، إحدى أمام المقترعين الستقبال بكرداسة حكيم بكفر" س.محمود"

 94.النيران على السيطرة من تمكنت المدنية

 

  األمن غرفة فى النار القاهرة، بجامعة المتظاهرون  اإلخوان طالب أشعل 5102 مايو 51في 
 التى االشتباكات خالل المولوتوف زجاجات عليها ألقوا أن بعد للجامعة الرئيسى الباب على اإلدارى 

 الغرفة هذه إن حيث محتوياتها، اشتعال األمن غرفة حريق عن ونتج. األمن قوات وبين بينهم تدار 
 95. األول الدراسى الفصل فى اإلدارى  األمن مع اشتباكاتهم خالل قبل من اإلخوان طالب حرقها

 

  وقتل الجامع بميدان اخوانية مسيرة خروج اكتوبر، من السادس مدينة شهدت 5102 يونيو 03في 
 96. النصر بعالمة ضدهم أشار" شاب" الخوانا

 

  الهرم شارع مسيرة في المشاركون  ،"اإلرهابية" االخوان جماعة عناصر ألقى 5102 يونيو 53في 
 االمن قوات مع اشتباكاتهم أثناء الهرم، مستشفى بجوار بنزينة على المشتعلة المولوتوف زجاجات
 97. الهرم بشارع

                                                           
93
 http://goo.gl/64VsR8.6104 يناير 04 السابع، اليوم بسيارته، للسيسى صورة لوضعه نجله عين بفقء االخوان يتهم إمبابة فى سائق 
94
 http://goo.gl/DyTNsQ     .6104 يناير 04 السابع، اليوم ، بكرداسة انتخابية لجنة أمام سرادق فى النيران يشعلون اإلخوان عناصر 
95
 http://www.almasryalyoum.com/news/details/449475   6104 مايو 61 المصري اليوم ، ،"القاهرة هندسة"بـ طالب مصرع 
96
 6104 يونيو 00 التحرير، ، أكتوبر فى بمسيرة خروجهم أثناء بالرصاص ارمي شابا يقتلون" اإلخوان" 

https://www.youtube.com/watch?v=us3Y97QeqNY 

http://goo.gl/64VsR8
http://goo.gl/DyTNsQ
http://www.almasryalyoum.com/news/details/449475
https://www.youtube.com/watch?v=us3Y97QeqNY
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  المتهمين االخوان جماعة أنصار من 1 على القبض الجيزة مباحث ألقت 5102 يوليو 3في 

 واعترف. الميرى  سالحه على واستولوا بالدقى، البنوك أحد لتأمين معين شرطة رقيب على باالعتداء
 فى اشتراكهم مقابل مالية مبالغ على حصلوا وأنهم هارب، متهم بحوزة السالح بأن المتهمون 

 98. التحقيق النيابة اشرتوب بالواقعة محضر فحرر المظاهرات،
 
 تعدى نتيجة بالغة بإصابات المنصورة مركز قرى  إحدى خفراء شيخ أصيب 5102 يوليو 52 في 

حداث بالضرب اإلرهابية االخوان جماعة من عدد  فاعليات بتنظيم قيامهم أثناء به إصابات وا 
 99. النيل بنهر بالمراكب

 
 

 :العنف على التحريض -خامًسا

حالت تحريض على العنف، ( 6)ست  5131 يوليو 13 إلى ديسمبر 52 من الفترة شهدت
 :كالتالي

 

  أفراد 2 ضبط من الوطنى األمن فرع مع باالشتراك المنوفية مباحث تمكنت 5102 ديسمبر 52في 
 لجماعة النتمائهم وذلك, "خ وشعبان أ سمير ع، فتحى س، أحمد" وهم االخوان جماعة عناصر من

                                                                                                                                                                                           
97
 http://goo.gl/fX4V46  6104 يونيو 60 السابع، اليوم ، بالمولوتوف الهرم شارع فى" بنزينة" يرشقون اإلخوان عناصر 
98
 http://goo.gl/EerfPF   6104 يوليو 0 السابع، اليوم ، بالدقى شرطة رقيب على العتدائهم إخوانيين 2 ضبط 
99
 http://goo.gl/XDZtEu  6104 يوليو 64 لسابع،ا اليوم ، المنصورة مركز قرى بإحدى الخفراء شيخ على يعتدون اإلخوان 

http://goo.gl/fX4V46
http://goo.gl/EerfPF
http://goo.gl/XDZtEu


   
 

 

 21 

 الحملة الشعبية إلدراج اإلخوان كتنظيم إرهابي دوليا  

 لمباشرة النيابة وأخطرت بالواقعة محضرا تحرير وتم, العنف على حريضوالت المحظوره االخوان
 100.التحقيقات

 
  جماعة أعضاء من 02 ضبط من الدقهلية بمحافظة األمن أجهزة تمكنت 5102 فبراير 2في 

 إرهابياً  22 من مكونة خلية تكوين الوطنى األمن تحريات أكدت أن بعد السنبالوين بمدينة اإلخوان
 مدينة من الواقعة المنطقة فى المحمول شبكات محطات بتفجير القيام واعتزامهم اناإلخو  بجماعة

 101بالشرقية الزقازيق مدينة وحتى السنبالوين

 

  األرهابى االخوان تنظيم كوادر من 2 حبس اليوم صباح السويس نيابة قررت 5102 أبريل 2في 
 والجيش األمن قوات على التعدى ةبتهم التحقيقات ذمة على يوما 02" أ. أ"و" م. أ"و" أ.ر" وهم

 وأمام والشرطة الجيش ضد والتظاهر المواطنين على والتعدى والفوضى، العنف على والتحريض
 102. الحيوية المنشآة

 

  األمن قوات إن الداخلية، وزارة باسم المتحدث اللطيف عبد هانى اللواء قال 5102 أبريل 02في 
 للتخطيط سرى  لقاء أثناء الماضية، األيام خالل" اناإلخو " من شخصا 01 على القبض من تمكنت
 المشهد إلرباك يخطط اإلخوان تنظيم: "مضيفا الرئاسية، االنتخابات لتعطيل تخريبية إرهابية لعمليات
حداث  103". جانبهم من التصعيد ونتوقع فتنة وا 

 

                                                           
100
 http://goo.gl/2VnBqh.6102 ديسمبر 65بالمنوفية، اليوم السابع،  العنف على التحريض بتهمة إخوان4 على القبض 
101
ً  02 ضبط   http://www.albawabhnews.com/375038   6104 فبراير  ،البوابة نيوز، بالدقهلية محمولال شبكات لتفجير خططوا إخوانيا
102
 http://goo.gl/Xa9ycF   6104 أبريل 5 السابع، اليوم ، العنف على التحريض بتهمة يوما 05 بالسويس إخوانية كوادر 2 حبس 
103
 http://goo.gl/vuEbNH  6104 أبريل 02 السابع، اليوم شمس، عين بجامعة النيران أشعلوا اخوان طالب 4 على القبض": الداخلية.."بالفيديو 

http://goo.gl/2VnBqh
http://www.albawabhnews.com/375038
http://goo.gl/Xa9ycF
http://goo.gl/vuEbNH


   
 

 

 20 

 الحملة الشعبية إلدراج اإلخوان كتنظيم إرهابي دوليا  

  على لقبضا من الجيزة أمن مديرية مع بالتنسيق الوطنى االمن جهاز تمكن 5102 مايو 52في 
 قوات على بها للتعدى جمعها انه اعترف نارية اسلحة وبحوزته ، االخوان لجماعة ينتمى ارهابى
 104. والثالثاء االثنين يومى اجرائها المقرر الرئاسية االنتخابات وتعطيل االمن

 

  ذمة على يوًما 02 إخوان متهمين 2 حبس المطرية معارضات قاضى جدد 5102 يونيو 02في 
 أعمال على والتحريض والقانون  الدستور خالف على إرهابية لجماعة باالنضمام التهامهم تالتحقيقا
 105. المطرية بمنطقة عنف

 
 

 :قطع طريق -سادًسا

 :حالت قطع طريق، كالتالي( 2)خمس  5131 يوليو 13 إلى ديسمبر 52 من الفترة شهدت

 

  الرئيسى مراد بشارع الطريق رةالقاه بجامعة المتظاهرون  اإلخوان طالب قطع 5102يناير  0في 
 وردد. بالشارع السيارات سائقى بين الغضب من حالة وسط وذلك الجانبين، من الجامعة، كوبرى  أمام

دارة والشرطة الجيش من األمن لقوات مناهضة هتافات الطالب  األعلى والمجلس القاهرة جامعة وا 
 106.للجامعات

 

                                                           
104
  6104 مايو 64 الوطن، ، االنتخابات لتعطيل السالح تجمع اخوانية خلية يقود ارهابى ضبط 

http://www.elwatannews.com/news/details/482667 
105
 p://goo.gl/U3JTVqhtt  6104 يونيو 04 السابع، اليوم ، بالمطرية العنف على بالتحريض التهامهم يوًما 05 اخوان 4 حبس تجديد 
106
 http://www.masress.com/soutelomma/48866.   6104 يناير 0، مصرس، بالجيزة مراد شارع يقطعون القاهرة" إخوان" طالب 

http://www.elwatannews.com/news/details/482667
http://goo.gl/U3JTVq
http://www.masress.com/soutelomma/48866


   
 

 

 25 

 الحملة الشعبية إلدراج اإلخوان كتنظيم إرهابي دوليا  

  في السيارات اطارات حيث اشعلوا الواحة قاعه امام الطريق االخوان انصار قطع 5102يناير  5في 
 نائب برهامي ياسر الدكتور بحضور النور حزب ينظمه الذي الدستور دعم مؤتمر الفساد محاوالت

 107 الحزب رئيس

 

  وحاولوا تظاهروا، الذين اإلخوان طالب من 2 على القبض األمن، قوات ألقت 5102 يناير 02في 
 إطارات فى النار إشعال خالل من العقاد، عباس مع النحاس صطفىم شارع بتقاطع الطريق قطع

 وجارى  نصر، مدينة أول لقسم وتحويلهم عليهم القبض تم الطالب إن أمنى مصدر وقال. السيارات
 108. لهم الشغب محاضر وتحرير هوياتهم على التعرف

 

  للبنات الجامعة فرع من األزهر، بجامعة اإلخوان طالبات من مجموعة قطعت 5102 مارس 52في 
 الفتات ورفعوا للتظاهر، الجامعة فرع إلى عادوا ثم ومن لدقائق، عباس يوسف شارع نصر، بمدينة
 109.  الشرطة ضد الطبول مستخدمين دقات على الهتافات ورددوا رابعة،

 
 أمام المنيل بشارع الطريق، القاهرة، بجامعة اإلخوان طالب من العشرات قطع 5102 أبريل 1 فى 

 بموت وتنديًدا المحبوسين، الطالب عن باإلفراج للمطالبة للجامعة، التابعة واألسنان الفم طب كلية
 .األمن قوات مع االشتباكات فى الطالب من عدد

                                                           
107
 .6104 يناير 6يناير،  65بوابة ، بالشرقية النور حزب مؤتمر امام الطريق ويقطعون الشماريخ يطلقون االخوان 

25.org/post.aspx?k=360412-http://www.january 
108
 http://goo.gl/3utoi4 .6104 يناير 04 السابع، اليوم ، نصر بمدينة الشغب مثيرى اإلخوان طالب من 5 على يقبض األمن 
109
.. نصر بمدينة شارع يقطعن األزهر وطالبات.. بالقليوبية مدرسة داخل قنبلة على العثور.. للمفتى 562 أوراق إحالة بعد عقولهم يفقدون اإلخوان 

 http://goo.gl/Uf7viU   .6104 مارس 64 السابع، اليوم بالمنيا، مدرسة حرق عن نبأ عقب امنى واستنفار

http://www.january-25.org/post.aspx?k=360412
http://goo.gl/3utoi4
http://goo.gl/Uf7viU
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 : خاتمة

يوليو  20وحتى  5102ديسمبر  52من )تميزت تلك الفترة التي قمنا برصدها في هذا التقرير  
اعة اإلخوان اإلرهابية في مقابل ارتفاع كفاءة قوات األمن التي في ضعف عدد ومستوى أداء جم( 5102

استطاعت التدخل وتوقع األحداث، خصوصًا أحداث التفجير في معظمها، والتعامل معها قبل أن تتحول 
كما أن تصريحات قيادات الجماعة وتحريضهم على ممارسة العنف قد قلت بشكل واضح . لكارثة حقيقية

ما بسبب وجود أغلبهم في السجن رهن تحقيقات تتعلق بالممارسات التي قام بها مكتب خالل تلك الفترة، رب
إال أنه من المتوقع أن يكون الهدوء النسبي . اإلرشاد وقيادين في الجماعة أثناء السنة التي حكموا فيها مصر

اصلوا أعمال العنف في نشاط اإلخوان في هذه الفترة هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، حيث من المتوقع أن يو 
بدرجة أكثر ضراوة مع أقتراب ذكرى ثورة يناير، والتي ربما سيعززونها بخطاب سياسي تحريضي يبث من 

وأخيرًا، تجدر اإلشارة إلى . خالل قنواتهم الفضائية واألليكترونية التي يفتتحونها منذ بداية العام بأعداد كبيرة
ا جماعة اإلخوان وقمنا برصدها في هذا التقرير والتقرير السابق له أن كل هذه األعمال اإلرهابية التي تقوم به

تعتمد فقط على المعلومات والوقائع التي نستطيع توثيقها ونثق تمامًا في صحتها، ولم تشمل أحداث أكبر 
. تتعلق بالحرب في سيناء مثاًل نظرًا لصعوبة الحصول على معلومات مناسبة من هناك بسبب ظروف الحرب

 .واصل إصدار أجزاء جديدة من هذا التقرير خالل األشهر القادمة كلما استجد ما يستحق التوثيقوسوف ن

   


