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Lijst van afkortingen
ABM

Ansar Beit al Maqdis

ACUD

Administrative Capital for Urban Development

AI

Amnesty International

AP

Associated Press

APRM

Allied Popular Resistance Movement

AQSP

Al Qaeda in de Sinaï Peninsula

CNA

Centre for Naval Analysis

CSF

Central Security Forces

DPA

Deutsche Presse Agentur

DW

Deutsche Welle

ENP

Egyptische Nationale Politie

HRW

Human Rights Watch

ICG

International Crisis Group

IED

Improvised Explosive Device

IMF

Internationaal Monetair Fonds

IS

Islamitische Staat

MB

Moslimbroederschap

PRM

Popular Resistance Movement

TIMEP

Tahrir Institute for Middle East Policy

WS

Wilayet Sinaï
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Inleiding
Dit document geeft een overzicht van de veiligheidssituatie in Egypte tussen april 2018 en midden
oktober 2019. Het is een update van de COI Focus Egypte. Veiligheidssituatie van 23 april 2018. Het
document bestaat uit zes delen.
Het eerste deel schetst een korte historiek van de recente politieke geschiedenis van Egypte, terwijl
het tweede deel zich toespitst op de politieke en vooral de veiligheidssituatie in de bestudeerde
periode. De meeste aandacht gaat naar een gedetailleerde opsomming van de confrontaties tussen de
Egyptische veiligheidsdiensten en gewapende islamitische organisaties in de Sinaï, zowel de
noordelijke Sinaï als sinds half 2016 ook de Centrale Sinaï. Ook de aanslagen tegen de koptische
gemeenschap op het Egyptische vasteland worden vermeld. Deze COI Focus pretendeert niet om
volledig te zijn en alle veiligheidsincidenten op te sommen.
De strijdende partijen in Egypte, van wie sommigen pas sinds 2015 of 2016 actief zijn, worden
geportretteerd in het derde hoofdstuk, een omschrijving van het geweld –de methodes en de
doelwitten van de betrokken partijen– volgt in het vierde deel, dat ook aandacht schenkt aan de
implicaties van het geweld voor de bewoners van de getroffen regio’s. Een vijfde hoofdstuk is gewijd
aan de geografische spreiding van het conflict.
Een zesde en laatste deel gaat dieper in op gewelddadige confrontaties met interreligieuze inslag, en
dan meer specifiek op het groeiend aantal aanvallen tegen de koptische gemeenschap.
Het document is gebaseerd op verschillende internationale en Egyptische bronnen die rapporteren
over de toestand in het land: internationale media zoals Le Monde, The New York Times, de British
Broadcasting Corporation (BBC), Al Jazeera, The Economist, Foreign Affairs, Le Nouvel Observateur
en het Egyptische AhramOnline. AhramOnline geeft een quasi volledig overzicht van de
veiligheidsincidenten en baseert zich vooral op officiële mededelingen van de Egyptische overheid.
Over het algemeen stroken de observaties van AhramOnline wel met andere geraadpleegde bronnen.
Ook de artikelen en analyses van het Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP) zijn een belangrijke
bron van informatie.1
TIMEP preciseert in april 2017 dat:
“In July 2015 Egypt passed a controversial counter-terrorism law, which explicitly criminalizes
reporting facts or figures other than those that the state has officially released. The law imposes
heavy penalties (up to two years in prison) on individuals who publish ‘false information’ about
terror attacks or statistics that contradict the government’s official line.”2
Cedoca volgt de veiligheidssituatie in Egypte voortdurend op. Als er zich fundamentele wijzigingen of
nieuwe ontwikkelingen zouden voordoen die de situatie ter plaatse aanzienlijk veranderen, dan zal
Cedoca deze COI Focus zo snel mogelijk bijwerken. Cedoca heeft het onderzoek voor dit document
afgesloten op 15 oktober 2019.

1
2

TIMEP, 2017, url
TIMEP, 21/04/2017, url
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1. Korte geschiedenis
1.1. Van president Moebarak tot president Morsi, januari 2011-juni 2012
Op 25 januari 2011 komen in de Egyptische hoofdstad Cairo en op verscheidene andere plekken in
het land tienduizenden mensen op straat om het ontslag te eisen van president Hosni Moebarak, die
sinds oktober 1981 aan de macht is. Achttien dagen lang klinken protesten van honderdduizenden
manifestanten, de Egyptische ordediensten - politie en leger - slaan hard terug. Volgens officiële cijfers
komen er op minder dan drie weken 846 mensen om het leven. 3
Op 11 februari 2011 draagt president Moebarak de macht over aan de legertop, de Opperste Raad van
de Strijdkrachten (Supreme Council of the Armed Forces, Conseil suprême des forces armées). Het
hoofd van de Raad, veldmaarschalk Mohammed Hussein Tantaoui, wordt de facto het nieuwe
staatshoofd. Het parlement wordt ontbonden en de grondwet opgeschort. Een overgangsperiode
begint.4
Het leger belooft parlements- en presidentsverkiezingen, maar voor velen gaat het niet snel genoeg,
de protestbetogingen hernemen na enkele dagen en houden maandenlang aan. Duizenden betogers
worden opgepakt, meer dan eens vallen er doden.5
Tussen 28 november 2011 en 11 januari 2012 kiezen vijftig miljoen Egyptenaren een nieuwe Kamer
van Volksvertegenwoordigers.6 Het Moslimbroederschap, vertegenwoordigd door de Partij voor
Vrijheid en Rechtvaardigheid (Freedom and Justice Party), haalt 47 % van de zetels, de salafistische
partij al Nour wint 24 % van de zetels.7 Vijf maanden later, half juni 2012, ontbindt het Hoog
Grondwettelijk Hof (Supreme Constitutional Court, Haute Cour constitutionnelle) het parlement omdat
het volgens een ongrondwettelijke kieswet zou zijn verkozen. De Opperste Raad van de Strijdkrachten
neemt de bevoegdheden van het parlement over.8
Op 2 juni 2012 wordt gewezen president Hosni Moebarak tot een levenslange celstraf veroordeeld
wegens zijn medeplichtigheid aan de dood van honderden betogers in januari en februari 2011. 9
Mohammed Morsi, de kandidaat van het Moslimbroederschap, wint op 24 juni 2012 met 51,7 % van
de stemmen de (tweede ronde van de) presidentsverkiezingen. Zijn tegenstander Ahmed Shafiq, die
premier is geweest onder president Moebarak, haalt 48,3 %.10

1.2. Van president Morsi tot legercoup, juni 2012-juli 2013
De nieuwe president heeft meer dan één conflict met het Hoog Grondwettelijk Hof en met de Opperste
Raad van de Strijdkrachten, bijvoorbeeld over de legaliteit van het opgeschorte parlement 11 en over
de benoeming van een nieuwe opperbevelhebber van het leger, generaal Abdel Fattah al Sisi.12

BBC, 08/07/2011, url
BBC, 11/02/2011, url; Al Jazeera, 14/02/2011, url; Jeune Afrique, 25/10/2011, url
5
BBC, 14/01/2016, url; Jeune Afrique, 26/07/2011, url; La Libre, 22/11/2011, url
6
Le Monde, 22/11/2011, url
7
BBC, 21/01/2012, url
8
Le Monde, 15/06/2012, url
9
BBC, 14/01/2016, url
10
The Guardian, 24/06/2012, url
11
L’Express, 10/07/2012, url
12
Le Monde, 12/08/2012, url; BBC, 14/01/2016, url
3
4
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De nieuwe grondwet, die in december 2012 in een referendum wordt goedgekeurd, botst op verzet
van onder meer seculiere oppositieleiders, christenen en vrouwenorganisaties. Ze vinden bijvoorbeeld
dat de rol van de islam te zwaar doorweegt.13
De soms dodelijke straatprotesten tegen president Morsi houden maandenlang aan, de politieke
oppositie groeit, de economische en sociale situatie verslechtert en de regering is verdeeld.14
Op 30 juni 2013 brengt de beweging Tamarod (opstand in het Arabisch) miljoenen mensen op straat
om het vertrek van president Morsi te eisen. Het leger geeft de politieke machthebbers 48 uur om te
“voldoen aan de eisen van het volk”. Morsi weigert op te stappen en op 3 juli 2013 kondigt
opperbevelhebber generaal Sisi aan dat de grondwet wordt opgeschort. De voorzitter van het Hoog
Grondwettelijk Hof, Adly Mansour, wordt interim-president in afwachting van nieuwe verkiezingen.15

1.3. Van interim-president tot president Sisi, juli 2013-mei 2014
Onmiddellijk na de machtswissel wordt de afgezette president Morsi opgepakt. Het
Moslimbroederschap mobiliseert, het al dan niet gewelddadige verzet en de harde repressie nemen
toe.16
Op 14 augustus 2013 worden twee massabijeenkomsten van aanhangers van ex-president Morsi in
Cairo uit elkaar geslagen en vallen er honderden doden, 578 volgens de officiële balans, meer dan
2.200 volgens het Moslimbroederschap.17
Op meer dan één plek plegen radicale moslimorganisaties aanslagen, onder meer in de Sinaï-regio.18
De onrust in die streek zal de volgende jaren almaar toenemen.
Gewezen president Moebarak mag op 22 augustus 2013 de gevangenis verlaten en krijgt huisarrest
in een militair ziekenhuis in Cairo.19
De overheid beslist op 25 december 2013 dat het Moslimbroederschap een terroristische organisatie
is. De beslissing komt er na een bloedige aanslag in Mansouryah (Mansoura), de hoofdstad van de
noordoostelijke provincie Daqahliyah (Dakahlia), die door een andere organisatie (Ansar Beit al
Maqdis) wordt opgeëist.20
In januari 2014 wordt een nieuwe grondwet bij referendum goedgekeurd.21
Op 24 maart 2014 veroordeelt een rechter in de stad Minya, ten zuiden van Cairo, 529 aanhangers
van het Moslimbroederschap ter dood voor de moord op een agent. Vanaf de machtsovername in juli
2013 tot eind maart 2014 zijn er tussen de 16.000 (volgens de politie) en de 23.000 opposanten
(volgens mensenrechtenorganisaties) opgepakt, schrijft de Britse krant The Guardian.22
Bij de verkiezingen eind mei 2014 wint generaal Sisi de presidentszetel. Hij haalt 96,9 % van de
stemmen.23

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

BBC, 14/01/2016, url; Le Monde, 30/11/2012, url
Le Monde, 29/06/2013, url
Le Monde, 01/07/2013, url; Jeune Afrique, 03/07/2013, url
Le Nouvel Observateur, 16/08/2013, url
Le Nouvel Observateur, 16/08/2013, url
CBS, 19/08/2013, url
RFI, 23/08/2013, url
USDOS, 25/06/2015, url; TIMEP, 2017, url
European Forum, 14/01/2016, url
The Guardian, 24/03/2013, url
The Guardian, 08/06/2013, url; European Forum, 14/01/2016, url
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Een gedetailleerd overzicht van de veiligheidssituatie en de verschillende incidenten tussen juli 2013
en mei 2014 is te vinden in de COI Focus Veiligheidssituatie (update) van 3 december 2014. 24

1.4. President Sisi mei 2014 – april 2016
President Sisi, die in afwachting van parlementsverkiezingen ook de wetgevende macht heeft 25, leidt
met min of meer harde hand het land, zoals onder meer blijkt uit de mensenrechtenrapporten van het
Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken van juni 2015 en april 2016.26 Op 16 augustus 2015
tekent de president een nieuwe anti-terrorismewet die de regering ruime bevoegdheden geeft om te
strijden tegen het terrorisme. Mensenrechtenorganisaties hebben veel kritiek op deze wet, die ook
straffen voorziet voor het “verspreiden van valse informatie die niet overeenstemt met de officiële
communiqués”.27
In het najaar van 2015 kunnen 55 miljoen Egyptische burgers een nieuw parlement kiezen.
Vierentachtig partijen doen mee, de For the love of Egypt-coalitie van aanhangers van president Sisi
is de grote overwinnaar. De president krijgt ook de steun van de verkozenen van de Free Egyptians
Party (Hizb al Masryeen al Ahrar), de Nation’s Future Party (Hizb Mostaqbal Watan) en de al Wafd
partij.28
De parlementsleden van de Republican Peoples Party (Hizb al Shaab al Gomhouri) en van de
salafistische al Nour partij steunen president Sisi niet.29
Straatprotesten zijn sinds het aantreden van president Sisi in mei 2014 zeldzaam geworden en de
ordediensten treden vaak hard op tegen betogers.30
De Moslimbroederschap, die vanaf december 2013 door de autoriteiten als een terroristische beweging
beschouwd wordt, laat nog relatief weinig van zich horen. Veel leiders van de organisatie zitten in de
gevangenis of zijn gevlucht naar het buitenland en de verdeeldheid binnen de groep is groot. 31
In de noordelijke Sinaï bekampen zogeheten terroristen en veiligheidsdiensten elkaar bijna dagelijks
gewapenderhand, met tientallen slachtoffers aan beide zijde. De meest bloedige actie is de ontploffing,
op 31 oktober 2015, van een Russisch passagierstoestel met 224 inzittenden aan boord dat op weg is
van Sharm al Sheikh naar Sint-Petersburg. De Wilayat Sinaï (WS), die banden heeft met de
Islamitische Staat (IS), eist de aanslag op. Alle inzittenden van het vliegtuig komen om. Het gaat,
volgens IS, om een vergeldingsactie voor de Russische betrokkenheid in de oorlog in Syrië. 32
In januari 2016 krijgt de toeristische industrie in Egypte klappen met terroristische acties tegen
toeristische infrastructuur in Giza en Hurghada.33
In april 2016 ondertekent president Sisi een overeenkomst waarbij de soevereiniteit van twee kleine
maar strategische eilanden in de Rode Zee, Tiran en Sanafir, aan Saudi-Arabië overgedragen wordt.
Het olierijke koninkrijk heeft sinds Sisi’s aantreden Egypte gesteund met miljarden dollars hulp. De

CGVS, 03/12/2014, url
USDOS, 25/06/2015, url
26
USDOS, 25/06/2015, url; USDOS, 13/04/2016, url
27
Financial Times, 17/08/2015, url; AhramOnline, 16/09/2014, url
28
European Forum, 14/01/2016, url; The Guardian, 19/10/2015, url
29
European Forum, 14/01/2016, url; The Guardian, 19/10/2015, url
30
The New York Times, 25/01/2016, url; AP, 21/01/2016, url
31
TIMEP, 2017, url; USDOS, 13/04/2016, url; Foreign Affairs, 04/02/2016, url; The Guardian, 21/01/2016, url;
AhramOnline, 11/08/2015, url; The New York Times, 25/02/2016, url; The New York Times, 23/02/2016, url;
Arab West Report, 07/10/2015, url
32
International Institute for Counter-Terrorism, 01/11/2015, url; The Independent, 30/01/2016, url
33
BBC, 04/04/2018, url
24
25
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beslissing van Sisi wordt in Egypte op sociale media fel bekritiseerd. Er vinden ook demonstraties
plaats. Daarbij worden vijf personen opgepakt.34
Een gedetailleerd overzicht van de veiligheidssituatie en de verschillende incidenten tussen mei 2014
en april 2016 is te vinden in de COI Focus Veiligheidssituatie (update) van 3 december 2014, 35 20
augustus 201536 en 10 mei 2016.37

1.5. President Sisi mei 2016 – april 2018
In mei 2016 ontvouwt president Sisi een ambitieus plan om de situatie in de Egyptische sloppenwijken
te verbeteren. Er moeten op twee jaar tijd zo’n 850.000 nieuwe wooneenheden bijgebouwd worden.
De slechte sanitaire toestand in bestaande volksbuurten dient volgens de president aangepakt te
worden. Voor het project worden onder meer legeringenieurs ingezet. 38
Baseera, het Egyptische Centrum voor Onderzoek van de Publieke Opinie, stelt in oktober 2016 dat
68% van de Egyptische bevolking achter Sisi staat. De president is op twee maanden tijd 14% steun
verloren, wat door Baseera toegeschreven wordt aan de voortdurende prijsstijgingen.39
Islamitische Staat (IS) blijft de koptische minderheid in Egypte viseren. In december doodt een bom
in een kerk in Caïro 25 mensen. De aanslag wordt opgeëist door IS. In februari 2017 ontvluchten
tientallen koptische gezinnen noordelijk Sinaï na verschillende moorden op christenen door
islamistische militanten. In april 2017, op Palmzondag, komen tientallen kopten om het leven bij
bomaanslagen op kerken.40 In een reactie op deze zware aanslagen roept president Sisi voor drie
maanden de noodtoestand uit.41
Begin april 2017 ontmoet president Sisi de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis.
Het Amerikaanse staatshoofd verzekert Sisi van zijn volledige steun, onder meer in de strijd tegen
IS.42 In november 2017 ontmoet president Sisi de eerste ministers van Griekenlands en Cyprus in
Nicosia. Er wordt afgesproken om via een onderzeese kabel de electriciteitsnetwerken van de drie
landen met elkaar te verbinden. Voorts wordt er een verregaande economische coöperatie
vooropgesteld.43
Op 5 juni 2017 verbreekt Egypte de diplomatieke betrekkingen met Qatar, samen met Saudi-Arabië
en een aantal Golfstaten. Directe aanleiding is de blijvende steun van Qatar aan de
Moslimbroederschap, die door Egypte als een terroristische organisatie wordt beschouwd. 44
In juli 2017 en oktober 2017 wordt de staat van beleg telkens met drie maanden verlengd. 45
Op 24 november 2017 vindt de zwaarste terroristische aanslag plaats uit de geschiedenis van Egypte.
Bij een aanval op een moskee in Bir al Abed, in noordelijk Sinaï, komen honderden burgers om het
leven. 46

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

The Guardian, 11/04/2016, url
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CGVS, 20/08/2015, url
CGVS, 10/05/2016, url
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Begin januari 2018 wordt de staat van beleg opnieuw met drie maanden verlengd.47
In februari 2018 lanceert het Egyptische leger de Comprehensive Operation Sinai 2018, een
grootschalige militaire operatie gericht tegen terroristen. De nadruk ligt op de opstand in de Sinaï
maar de operatie heeft ook tot doel militanten te beteugelen in de Delta, de Nijlvallei en de westelijke
woestijn.48
In maart 2018 keurt het Egyptische Hooggerechtshof de transfer goed van twee eilanden in de Rode
Zee, Tiran en Sanafir, van Egypte naar Saudi-Arabië. De overdracht van de twee eilanden gebeurt
onder hevig verzet van oppositiepartijen en straatprotest, de enige publieke demonstraties sinds het
aantreden van Sisi in 2014.49
Van 26 tot 28 maart 2018 vinden er in Egypte presidentsverkiezingen plaats. Verschillende kandidaten
trekken zich, al dan niet onder dwang, terug uit de verkiezingsrace, onder hen voormalig
presidentskandidaat Ahmed Shafiq, voormalig stafchef van het leger Sami Anan en oppositiepoliticus,
Anwar Sadat, een neef van de vermoorde president.50 Uiteindelijk was er maar één tegenkandidaat
tegen de zittende president, met name Musa Mustafa Musa, lid van de gematigde oppositionele Ghadpartij. Hij had eerder Sisi gesteund.51 Enkele dagen voor de stembusgang wordt in Alexandrië een
aanslag gepleegd op het hoofd van de veiligheidsdiensten in de stad. 52 Eind maart 2018 wint Abdel
Fattah al-Sisi de verkiezingen met 97,08 % van de stemmen, wat hem een tweede ambtstermijn
oplevert. Veertien oppositiegroepen, die de verkiezingen boycotten, zeggen de hele procedure te
beschouwen als een “farce”.53

1.6. President Sisi april 2018 – oktober 2019
In juni 2018 wordt president Sisi ingezworen voor een tweede ambtstermijn. Een van zijn eerste
beleidsdaden is de benoeming van zijn stafchef, Abbas Kamal, tot hoofd van de algemene
inlichtingendienst van Egypte. Kamal wordt “de schaduw van Sisi” genoemd, omdat hij een absolute
vertrouweling is van de president. Voorts krijgt ook de oudste zoon van de president, Mahmoud alSisi, een topfunctie in het inlichtingenapparaat. Hij wordt bevoegd voor nationale veiligheid.54
Het weekblad The Economist schrijft in augustus 2018 dat er in Egypte 30.000 politieke gevangenen
zijn. Het betreft niet alleen islamisten maar ook leden van de liberale oppositie. Ook zitten een
aanzienlijk aantal journalisten vast. The Economist noemt het bewind van Sisi “draconisch”. De
betrekkingen met de Verenigde Staten zijn niettemin uitstekend. Volgens Sisi is president Donald
Trump “een unieke persoonlijkheid die in staat is het onmogelijke te doen”. Trump zelf noemt Sisi
“een fantastische kerel”.55
Ten oosten van Caïro wordt druk gewerkt aan de constructie van een nieuwe hoofdstad. In groot-Caïro
wonen bijna 23 miljoen mensen en de bevolking groeit snel. De autoriteiten voorzien een nieuwe stad
die vijf miljoen bewoners zou tellen. Vanaf 2019 zullen geleidelijk aan alle overheidsdiensten naar de
stad, die nog geen naam heeft, verhuizen. Het miljardenproject wordt uitgevoerd door een organisatie
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die “Administrative Capital for Urban Development” (ACUD) heet. ACUD is een gezamenlijk project
van het ministerie van Huisvesting en het Egyptische leger.56
In 2018 bedraagt de economische groei van Egypte 5,5 %. Deze groei belet echter niet dat de armoede
toeneemt, omdat de prijzen in het land sterk stijgen. In 2018 bedraagt de inflatie ruim 14 %.
Bovendien heeft de regering een aantal bezuiginigingsmaatregelen getroffen om tegemoet de komen
aan de eisen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het IMF leende Egypte in 2016 twaalf
miljard dollar. President Sisi roept de bevolking op om “geduld” te hebben.57
Begin 2019 wordt een voorstel gepubliceerd om de grondwet van 2014 te amenderen. De
amendementen vergroten in aanzienlijke mate de macht van de president. De presidentiële termijn
wordt verlengd van vier tot zes jaar. Officiëel wordt vastgehouden aan het maximum van twee
termijnen, waardoor het presidentschap van Sisi in theorie zou aflopen in 2022. Er wordt echter een
“transitie-artikel” voor de grondwet voorgesteld, die de huidige president in staat stelt nog twee
additionele termijnen uit te doen, wat betekent dat Sisi aan de macht zou kunnen blijven tot het einde
van het decenium. De president krijgt ook meer macht bij de benoeming van hoge rechters, inclusief
de voorzitter van het Grondwettelijk Hof. De macht van het Egyptische leger wordt constitutioneel
ingeschreven. De strijdkrachten worden “bewaarder en beschermer” van de Egyptische staat en moet
waken over de grondwet en het seculiere karakter van het land. Militaire rechtbanken krijgen meer
bevoegdheden om burgers te berechten. De Hoge Raad van de Strijdkrachten verkrijgt een veto over
de aanstelling van de minister van Defensie. De nieuwe artikels moeten de centrale rol van het leger
bij het bestuur van het land blijvend garanderen.58 In april 2019 worden de amendementen bij
referendum goedgekeurd. Volgens de nationale verkiezingsautoriteit stemden ongeveer 89 % van de
Egyptenaren vóór, bij een opkomst van ruim 44 %. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch
(HRW) uitte harde kritiek. Volgens HRW was de grondwetswijziging “een schaamteloze poging om
militair bestuur in plaats te stellen van civiel bestuur”. Nog volgens HRW vond het referendum plaats
in dermate onvrije omstandigheden dat de uitkomst niet als legitiem beschouwd kan worden. 59
Begin april 2019 wordt Sisi voor de tweede keer op het Witte Huis ontvangen door de Amerikaanse
president Donald Trump. Er wordt gepraat over handel en contraterrorisme en Trump spreekt zijn
volledige steun uit voor de Egyptische president. Tijdens de gesprekken wordt niet gerept over
mensenrechten. Wel wordt de jaarlijkse militaire steun van 1,3 miljard dollar van de VS aan Egypte
bevestigd. Sisi heeft ook een gesprek met de dochter van de president, Ivanka, over de situatie van
de vrouwen in Egypte.60
Op 17 juni 2019 krijgt voormalig president Mohammed Morsi een hartaanval tijdens een rechtzitting
in Caïro. Hij sterft kort daarop. De familie van Morsi had voordien geklaagd dat hij
gezondheidsproblemen had en in de gevangenis niet de nodige medische bijstand kreeg. De
Moslimbroederschap noemt zijn overlijden “moord”. 61 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan
stelde dat de Egyptische overheid verantwoordelijk is voor zijn dood. 62 De Egyptische autoriteiten
weigeren in te gaan op het verzoek van de familie om Morsi te begraven in zijn geboorteplaats Sharqiya
in de Nijldelta. Hij krijgt een laatste rustplaats op een kerkhof in oost-Caïro waar andere prominenten
van de Moslimbroederschap begraven zijn.63
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In de jaren 2018 en 2019 blijft de staat van beleg van kracht in Egypte. De driemaandelijkse termijnen
worden telkens verlengd. Op 25 juli 2019 gebeurt dat al voor de negende keer, sinds het uitroepen
van de staat van beleg, tweeëneenhalf jaar daarvoor.64
In de derde week van september 2019 is er een golf van volksprotest tegen het bewind van Sisi.
Duizenden komen op straat in verschillende Egyptische steden, wat aanleiding geeft tot massale
arrestaties.65 Begin september starten de spanningen in het land wanneer een Egyptische zakenman
die in ballingschap in Spanje leeft, video’s op het internet post waarin hij Sisi en het Egyptische leger
beschuldigt van massale corruptie.66 De man, Mohammed Ali genaamd, zei een aannemer te zijn die
voor de Egyptische strijdkrachten diverse vastgoedprojecten had uitgevoerd. Hij beschuldigt
rechtstreeks een aantal generaals van malversaties. De video’s worden online WIJD verspreid in
Egypte. President Sisi ontkent enkele dagen later alle aantijgingen. De ontkenning van Sisi wordt
gevolgd door een nieuwe reeks van regime kritische video’s die online worden gezet, niet alleen door
Mohammed Ali, maar ook door andere oppositie-activisten. Zo beschuldigt Mosaad Abu Fagr, een
activist uit de Sinaï, de Egyptische leiders ervan het conflict in de Sinaï verkeerd aan te pakken en
pogingen van lokale stammen om te bemiddelen af te wijzen. Wael Ghoneim, een activist die in 2011
een belangrijke rol had gespeeld, post eveneens oppositioneel materiaal op het internet. Enkele dagen
later wordt de broer van Ghoneim in Caïro opgepakt door de veiligheidsdiensten. 67
Op vrijdag 21 september 2019 komen in Egypte enkele duizenden betogers op straat, in hoofdzaak
jongeren. In Caïro bezetten enkele honderden manifestanten het Tahrirplein. Ook in Alexandrië,
Damietta en Suez wordt er betoogd. De gescandeerde leuzen zijn “neem ontslag Sisi” en “het volk wil
de val van het regime”. De politie verrichte 74 arrestaties.68 Hoewel de betogingen verboden zijn
komen op 22 september 2019 opnieuw honderden manifestanten op straat. In Caïro wordt het Tahrirplein afgesloten door veiligheidstroepen. In Suez vindt een grote betoging plaats waarbij de politie
traangas en rubberkogels gebruikt om de menigte uiteen te drijven. Ook in de steden Giza en Mahalla
wordt gemanifesteerd.69 In de week nadien wordt op sociale media opgeroepen tot een massale
betoging op vrijdag 27 september 2019 om Sisi tot aftreden te dwingen. Terzelfdertijd begint een
aanzienlijke repressie. Bijna tweeduizend personen worden door de veiligheidsdiensten opgepakt. 70
De Egyptische autoriteiten proberen de toegang tot bepaalde digitale communicatiekanalen zoals Wire,
Signal en WhatsApp te blokkeren en halen de website van BBC News offline in Egypte.71
Vermits het Tahrir-plein afgesloten is, betogen op 27 september 2019 ruim duizend jongeren op het
eiland Warraq, op de Nijl in Caïro. De politie gebruikt traangas. In de zuidelijke stad Qus wordt een
demonstratie uiteengedreven door de politie.72 Ook in Sohag, Luxor, Minya en Assouan komen mensen
op straat.73 Dezelfde dag vind er nabij het monument voor de onbekende soldaat in Caïro een grote
pro-Sisi bijeenkomst plaats. Volgens waarnemers waren daartoe ambtenaren en medewerkers van
overheidsbedrijven opgetrommeld.74
De golf van arrestaties die al tijdens de protesten was begonnen, houdt in de weken nadien aan. In
de derde week van oktober 2019 is het aantal mensen die gearresteerd zijn in verband met de
protesten opgelopen tot 4.300.75 Onder de arrestanten zijn ook journalisten, mensenrechtenactivisten
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en politici. De mensenrechtenorganisatie Amnesty International (AI) stelt dat er vijf journalisten zijn
opgepakt, waaronder Sayed Abdallah, die verslag uitbracht uit Suez en Mohammed Ibrahim, oprichter
van de informatieblog “Oxygen Egypt”. Mensenrechtenadvocate Mahienour al-Masry wordt
gearresteerd door agenten in burger. Ze wordt ervan beschuldigd een “terroristische groep” te hebben
geholpen.76
Mohammed
al-Baqer,
een
prominente
advocaat
en
voorzitter
van de
mensenrechtenorganisatie Adala Vrijheidscentrum wordt opgepakt in Caïro. 77 Rashad Kamal, een
vakbondsleider die had deelgenomen aan protesten in Suez wordt eveneens gedetineerd. Politici die
worden opgepakt zijn Abed Aziz Husseini, ondervoorzitter van de partij Karama en Abdel Nasser
Ismail, ondervoorzitter van de Socialistische Coalitievolkspartij. 78 Ook worden elf vooraanstaande
leden van de linkse Onafhankelijkheidspartij gearresteerd. Ze hadden opgeroepen om te
demonstreren.79
Begin oktober 2019 keerde de rust terug in Egypte. Er volgen geen nieuwe demonstraties meer. Amr
al-Shobaki, een voormalig parlementslid en analist bij het Ahram Centre for Political and Strategic
Studies, stelt dat de demonstraties niet politiek georkestreerd waren. Volgens al-Shobaki waren de
betogers in de eerste plaats gewone jongeren die economisch gemarginaliseerd zijn. Hoewel de
verboden Moslimbroederschap ongetwijfeld sympathie had voor de betogers, was ze allerminst een
leidende factor bij de demonstraties. Al-Shobaki stelt dat de organisatie van de Broederschap daarvoor
te verzwakt is door de aanhoudende repressie.80
Het Amerikaanse onderzoeksinstituut Atlantic Council publiceerde in juli 2019 de volgende analyse
over de huidige toestand in Egypte:
“Since the election of Abdel Fattah al-Sisi as president in 2014, Egypt’s political stabilization process
has passed through a mix of police/military and legislative repression, which has led to a new
autocratic government, in which the state has reaffirmed its control over all sectors of society
without resolving the existing structural problems. Through a strategic clampdown in the last two
years, Sisi eliminated potential competitors, created a small circle of loyalists within the army, and
appointing them to key positions of the state. He sought a sort of dynastic regime. Sisi tightened
his grip on the Egyptian intelligence apparatus by appointing his sons to high-ranking, influential
positions within various security agencies. The approval of controversial constitutional amendments
held through a referendum last April represented the crowning of this strategy: the constitutional
amendments extended Sisi’s term in office until 2030, limited the judiciary’s autonomy, and locked
the military’s political and economic power in place. In this way, the already omnipotent armed
forces would thereby formally be above the constitution accelerating the militarization of the state.
On the other side, the extensive use of social control and the brutal police-state repression directed
against all types of opposition is a clear sign of the regime’s need to carry out strong securitization
of the state’s institutions, branching out into all social sectors… The opposition is silenced and the
media and Internet are controlled and restricted by state censorship. Sisi is a candidate to go down
in Egyptian history as one of its most autocratic rulers, however, at the same time his moves can
hardly hide the inner structural fragility of the system.”81
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2. Huidige toestand van het conflict
2.1. Politieke evolutie
2.1.1. Legale partijen
De Egyptische president en regering kunnen, na de verkiezingen van het najaar 2015, op een ruime
meerderheid rekenen in het parlement.82
De legale oppositie heeft het vaak moeilijk om overeind te blijven, protest wordt al snel de kop
ingedrukt en ngo’s botsen op heel wat problemen. Eind mei 2017 ratificeert president Sisi een nieuwe
wet, die de controle op ngo’s – hun activiteiten en hun financiering – veel strikter maakt.83
Oppositie voeren is niet gemakkelijk, niet voor seculiere partijen en nog veel minder voor toegelaten,
islamitische groeperingen zoals de Building and Development Party en de Strong Egypt Party, die de
parlementsverkiezingen boycotten, en de al Nour Party die elf zetels heeft gehaald.84 De vrije
meningsuiting wordt maar met mate gerespecteerd, zegt ook het Amerikaanse ministerie van
Buitenlandse Zaken:
“Due process problems included the excessive use of preventative custody and pretrial detention,
the use of military courts to try civilians, trials involving hundreds of defendants in which authorities
did not present evidence on an individual basis, and arrests conducted without warrants or judicial
orders”.85
In april 2019 werden bij referendum een aantal amendementen in de grondwet opgenomen die de
macht van het staatshoofd, president Sisi, in aanzienlijke mate versterken en ook de centrale rol
bevestigen die de legerleiding speelt in het bestuur van Egypte. 86

2.1.2. Moslimbroederschap
Het Moslimbroederschap en zijn politieke vleugel, de Partij voor Vrijheid en Rechtvaardigheid (Freedom
and Justice Party), zijn sinds 25 december 2013 verboden en worden door de overheid beschouwd als
terroristische organisaties.87
Gewezen president Mohammed Morsi, die in juli 2013 moest opstappen, stond op het moment van
zijn overlijden in juni 2019 nog steeds terecht in verscheidene rechtszaken, onder meer voor moord,
fraude, spionage en smaad aan het gerecht. Egyptische en internationale mensenrechtenorganisaties
stelden zich vragen bij de onpartijdigheid van de rechtszaken.88
Een Egyptische rechtbank veroordeelt op 11 april 2015 in beroep de hoogste leider van de
Moslimbroederschap, “Algemene Gids”, Mohammed Badie ter dood.89
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Het Cairo Criminal Court veroordeelde op 18 juni 2016 Mohammed Morsi tot 40 jaar cel omdat hij
geheime documenten zou gelekt hebben naar Qatar. Zowel Morsi als de procureur gingen in beroep
tegen de uitspraak.90
Het Hof van Cassatie verwierp in oktober 2016 het beroep van Mohammed Morsi tegen zijn
veroordeling tot twintig jaar cel, in april 2015, wegens zijn aandeel in rellen bij het Ittihadiya plein in
Cairo, waarbij tien mensen zijn omgekomen in december 2012.91
In november 2016 verbrak het Hof van Cassatie het tot nu toe enige doodvonnis tegen ex-president
Morsi en bevool een nieuw proces in de zaak van de massale ontsnapping uit de gevangenis van Wadi
al Natrun in januari 2011.92
Honderden aanhangers van gewezen president Morsi zijn de voorbije jaren veroordeeld, anderen zijn
gearresteerd, enkelen zijn omgekomen bij vuurgevechten of geëxecuteerd. De opsomming van de
arrestaties en veroordelingen hierna pretendeert niet volledig te zijn.
In mei 2016 veroordeelt een militaire rechtbank 144 aanhangers van ex-president Morsi tot
gevangenisstraffen van vijftien tot vijfentwintig jaar voor hun aandeel in protestacties in augustus
2013.93
Op 29 mei 2016 krijgen acht Morsi-aanhangers van een militaire rechtbank de doodstraf voor geplande
aanvallen tegen het leger en de politie in 2014.94
In juni 2016 worden 187 aanhangers van Morsi door een militaire rechtbank tot levenslang veroordeeld
voor gewelddadige rellen en een aanval op een politiekantoor in 2013.95
Op 18 augustus 2016 veroordeelt een militaire rechtbank meer dan 400 Moslimbroeders omdat ze
geweld gebruikt hebben in de zomer van 2013. Meer dan de helft van hen krijgt levenslang, een groot
deel in absentia.96
Op 25 augustus 2016 veroordeelt een militaire rechtbank zeven Moslimbroeders tot vijftien jaar cel
voor een aanval op een politiekantoor in de provincie Assioet in 2013.97
Eind oktober 2016 worden twee Morsi-aanhangers tot levenslang veroordeeld en zestien anderen tot
vijftien jaar door het Cairo Criminal Court. Zesentachtig mensen worden vrijgesproken. Ze waren
beschuldigd van het gebruik van geweld in 2013.98
Het Cairo Criminal Court veroordeelt in november 2016 21 Morsi aanhangers tot vijftien jaar cel
wegens geweld in 2013.99 Op 31 december 2016 vonnist hetzelfde hof 104 Morsi aanhangers wegens
geweld in juli 2013.100 In september 2016 worden zeventien Moslimbroeders opgepakt omdat ze
plannen hadden voor economische sabotage, volgens de minister van Binnenlandse Zaken. 101
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Op 4 oktober 2016 zijn, volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken, twee leiders van het
Moslimbroederschap omgekomen bij een vuurgevecht bij een flat in Cairo. Volgens hun familie zijn ze
doodgeschoten nadat ze zich hadden overgegeven.102
Op 8 maart 2017 doodt de politie een lid van het Moslimbroederschap tijdens een raid in Ismaïlia. 103
Sindsdien zijn er minder incidenten. Aan te stippen valt, dat de Egyptische autoriteiten de gewapende
groeperingen Hasm en Leewa al-Thawra beschouwen als geaffilieerd met de Moslimbroederschap.
Voormalig president Morsi overleed op 17 juni 2019 in gevangenschap. 104 Op 7 september 2019 wordt
de gevangen leider van de Moslimbroederschap, Mohammed Badie, bij een nieuw proces veroordeeld
tot levenslang. Tien andere leden van de Broederschap krijgen dezelfde straf. Acht andere beklaagden
worden veroordeeld tot vijftien jaar cel. Tegen de uitspraak van de rechtbank is geen beroep
mogelijk.105

2.2. Veiligheidsevolutie
Op 10 april 2017, na een dodelijke aanslag op twee koptische kerken, roept president Sisi in heel
Egypte de noodtoestand uit voor drie maanden. De veiligheidsdiensten krijgen meer macht om
arrestaties te verrichten en huiszoekingen te doen, om mediabedrijven te sluiten en persoonlijke
contacten te monitoren.106 Het parlement keurt de presidentiele beslissing op 11 april 2017 éénparig
goed.107 De volgende jaren word de noodtoestand steeds om de drie maanden verlengd. Op 25 juli
2019 gebeurt dat voor de negende keer.108
Sinds het gedwongen vertrek van president Morsi in juli 2013 zijn het aantal aanslagen en de strijd
tegen de terreur fel toegenomen, vooral in Rafah, Sheikh Zuwaid en al Arish, de noordelijke districten
van de North Sinaï provincie. Sinds half 2016 is er ook meer geweld in centrale delen van de Sinaï.
Veel aanvallen worden gepleegd door WS, een groep die zich in november 2014 aangesloten heeft bij
de IS.109 Twee nieuwe groepen, Hasm en Lewaa al Thawra, laten sinds 2016 van zich horen op het
Egyptische vasteland. Het in Washington gevestigde onderzoekscentrum TIMEP schreef in april 2017
dat het geweld in de Sinaï sinds midden 2013 voortdurend toenam. 110 In 2018 en 2019 bleef het
geweld in de Sinaï voortduren. WS voert (zelfmoord)aanslagen en aanvallen uit op leger en politie,
waarbij het element van verrassing cruciaal is. In 2019 vielen er veel doden in het gebied. Nochtans
lijkt het erop dat de islamisten langzaam terrein aan het verliezen zijn. Het online tijdschrift al-Monitor
citeerde in dit verband Maher Ferghalli, een onderzoeker van het Hafryat centre, een denktank, en
schrijver voor het Egyptische dagblad al-Dustour. Hij is een expert in islamistische bewegingen.
Betreffende de opstoot van het geweld in de Sinaï in 2019 stelt Ferghalli op 23 oktober 2019 het
volgende:
“the escalating terrorist operations point to deep turmoil among the groups that executed them.
He told Al-Monitor over the phone that these attacks are not in the groups’ interests as they reveal
their tactics, location and weapons, making it easier for the army to target them. He said when a
militia is defeated and tired, it conducts random attacks out of confusion and a sense of weakness.
He pointed out that Sinai's mountainous geography makes it favorable terrain for terrorists and
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difficult to control. But clearly the terrorists have started losing power. He expects the pace of
terrorist attacks to drop by early 2020 after the Egyptian army takes full control of Sinai.”111
De bijlage van deze COI Focus geeft een opsomming van de belangrijkste incidenten tussen maart
2018 en oktober 2019. De lijst pretendeert is niet exhaustief. Veel informatie komt van de site
AhramOnline die zich doorgaans baseert op communiqués van de Egyptische veiligheidsdiensten. De
meeste artikelen hebben het over “terroristen”, “extremisten”, ”militanten” of “jihadisten” die gedood
of opgepakt zijn. Het is helemaal niet uitgesloten dat bij deze militanten ook burgers zijn. De
belangrijkste observaties aangaande de jaren 2018 en 2019, op basis van de lijst van incidenten in
bijlage zijn de volgende:
Het belangrijkste strijdtoneel in Egypte is het noorden van het schiereiland Sinaï. Jihadistische rebellen
van het IS-filiaal WS vallen de veiligheidstroepen zeer regelmatig aan. Gebruikte technieken door de
rebellen zijn bernbommen, (zelfmoord)aanslagen en gewapende aanvallen. In het laatste geval komt
het zeer regelmatig tot zware gevechten, waarbij soms tientallen doden vallen. Heel vaak zijn
checkpoints het doelwit van rebellenoperaties. Daarnaast viseren de jihadisten burgers die ervan
worden verdacht te spioneren of op andere manieren met de autoriteiten samenwerken. De Egyptische
ordetroepen in het gebied bestaan uit leger, politie en geaffilieerde milities. De autoriteiten zijn
permanent op zoek naar schuilplaatsen van de rebellen. Indien een dergelijke schuilplaats ontdekt
wordt, wordt ze omsingeld en aangevallen. Weerom leiden dergelijke operaties tot zware gevechten,
waarbij veel slachtoffers vallen. Bij operaties van het leger tegen rebellenschuilplaatsen lijden de
laatsten doorgaans zware verliezen omdat het leger over zwaar materiaal beschikt, onder andere
tanks, helikopters en gevechtsvliegtuigen.
Een ander toneel van operaties is de westelijke woestijn, aan de grens met Libië. De belangrijkste
jihadistische groep hier is al Mourabitoune, waarvan niet duidelijk is of ze loyaal is aan IS, dan wel
aan al Qaeda. De jihadisten voeren grensoverschrijdende operaties uit en kunnen terugvallen op de
stad Derna, in Libië, een bolwerk van jihadisme. De aanpak van de veiligheidstroepen is dubbel. Ten
eerste worden schuilplaatsen van rebellen in Egypte actief opgespoord en aangevallen. Ten tweede
werken de Egyptische veiligheidsdiensten nauw samen met de Libische generaal Khalifa Haftar, die
grote delen van oostelijk Libië controleert. Deze samenwerking leidde eind 2018 tot de arrestatie van
Hisham Ashmawi, de leider van al Mourabitoune, in Derna. Hij werd in mei 2019 uitgeleverd aan
Egypte.
In het zuiden van het land, Opper-Egypte genaamd, zijn er af en toe aanslagen op de koptische
gemeenschap. Deze gewelddaden lijken het werk te zijn van IS Misr, de ondergrondse tak van IS op
het Egyptische vasteland. Leger en politie ondernemen actieve pogingen om de daders van deze
aanslagen op te sporen. Verschillende keren is het in dit verband tot zware schietpartijen gekomen
tussen ordetroepen en jihadisten.
In de grote steden van Egypte zijn er af en toe aanslagen. Hasm en Lewaa al Thawra zijn militante
groepen die zijn voortgekomen uit de Moslimbroederschap. Zij viseren in de eerste plaats de
ordediensten, hoewel ze vanaf 2018 veel minder aanslagen plegen dan de voorgaande jaren. Dat is
vermoedelijk ten dele een gevolg van het feit dat de Egyptische inlichtingendiensten intussen een deel
van hun netwerk hebben opgerold. In 2018 en 2019 hebben ordetroepen met grote regelmaat invallen
gedaan in schuilplaatsen van beide groepen. Daarbij zijn een aanzienlijk aantal militanten gedood, in
hoofdzaak leden van Hasm. De tweede groep actief in de grote steden is IS Misr. Deze terroristische
groepering viseert niet alleen de autoriteiten, maar ook christenen en toeristen. Regelmatig zijn kerken
het doelwit van (zelfmoord)aanslagen. Af en toe zijn er ook aanslagen op toeristenbussen in Caïro en
sporadisch op toeristen in badplaatsen aan de Rode Zee.
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3. Strijdende partijen
Sinds het aantreden van president Sisi in mei 2014 zijn de straatprotesten in de Egyptische steden en
de gewapende acties van het Moslimbroederschap sterk verminderd. Maar de confrontaties tussen de
veiligheidsdiensten en gewapende islamitische bewegingen blijven talrijk vooral in de Sinaï.112

3.1. Gewapende islamitische organisaties
Veruit de belangrijkste radicale islamitische beweging is de Wilayat (provincie) Sinaï (WS), die tot
november 2014 Ansar Beit al Maqdis (ABM) heette, en bijzonder actief is in de noordelijke en ook
centrale Sinaï en waaraan een speciaal hoofdstuk (3.2) wordt gewijd.113 De meeste andere gewapende
islamitische organisaties zijn minder aanwezig op het terrein, maar sinds de zomer 2016 voeren
nieuwe radicale groepen gewapende aanvallen uit op het Egyptische vasteland.

3.1.1. Groepen die al langer bestaan
- Takfir wal Hijra (Excommunicatie en Emigratie, Jama’at al Muslimin, Takfeer wal Hegra, Black Flags)
is opgericht in 2011 en vernoemd naar een radicale islamitische beweging die vanaf de jaren zeventig
in Egypte aanslagen pleegt. De groep was vooral aanwezig in de Sinaï, in de omgeving van Sheikh
Zuwaid.114 In november 2013 brachten de Egyptische autoriteiten de groep een zware klap toe met
de arrestatie van de leider van de beweging, Abdel Fattah Salem. Hij werd opgepakt in al-Kharouba,
een wijk van Sheih Zuwaid.115 De publicaties die geraadpleegd zijn voor de redactie van deze COIFocus maken geen gewag van acties van Takfir wal Hijra tussen augustus 2015 en oktober 2019.
- Ajnad Misr (Soldaten van Egypte, Agnad Misr) laat voor het eerst van zich horen in januari 2014 en
voert enkel aanslagen uit in Greater Cairo, onder meer tegen politiemensen en militairen.116 In mei
2014 bestempelt een rechtbank in Cairo Ajnad Misr als een terroristische organisatie. 117 In de zomer
van 2015 pleegt de groep, volgens het TIMEP op dat ogenblik de meest actieve terreurorganisatie
buiten de Sinaï, een aanslag bij de rechtbank van Heliopolis, een voorstad van Cairo.118 Het lijkt erop
dat het de laatste keer is dat de Soldaten van Egypte actie voeren. Hun stichter, Hammam Attiyah,
wordt in april 2015 door de politie gedood.119 In maart 2017120 en opnieuw in mei 2017 stelt het Giza
Criminal Court een rechtszaak tegen 42 vermeende leden van de organisatie uit.121 De publicaties die
geraadpleegd zijn voor de redactie van deze COI Focus maken geen gewag van acties van Ajnad Misr
sedert 2015.
- Kitaa’ib al Furqan (al Furqan brigade) is actief (geweest) in heel Egypte en heeft centra in Cairo en
Ismaïlia. In 2013 heeft de organisatie aanslagen uitgevoerd tegen schepen op het Suezkanaal en tegen
een satellietstation in de buurt van Cairo. Volgens een artikel van de BBC van november 2015 leidt de
Kitaa’ib al Furqan op dat ogenblik een slapend bestaan.122
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- Jaysh al Islam (Leger van de islam), opgericht in 2006, is aanwezig (geweest) in de Sinaï en de
Gazastrook. De groep valt burgerdoelwitten aan, kidnapt buitenlanders en lanceert raketten op Israël.
De beweging, die door de Verenigde Staten in 2011 op de terreurlijst is geplaatst, wordt geleid door
Mumtaz Dughmush, een clanleider uit de Gaza en ex-Hamas actievoerder. Er zijn geen berichten over
acties van Jaysh al Islam tussen augustus 2015 en mei 2017.123 De publicaties die geraadpleegd zijn
voor de redactie van deze COI-Focus maken ook geen gewag van acties van Jaysh al Islam in 2018
en 2019.
- Mujahideen Shura Council in the Environs of Jerusalem (Egypt) is een salafistische organisatie die
sinds 2011 aanwezig is in Gaza en, in mindere mate, in de Sinaï. De beweging lanceerde geregeld
raketten op Israël vanuit Gaza. De groep heeft sympathieën voor IS. In de door Cedoca geraadpleegde
artikelen is geen sprake van acties op Egyptische bodem tussen augustus 2015 en maart 2018.124 De
publicaties die geraadpleegd zijn voor de redactie van deze COI-Focus maken ook geen gewag van
acties van Mujahideen Shura Council in 2018 en 2019.

3.1.2. Moslimbroederschap en affiliaties
3.1.2.1. De Moslimbroederschap
De vraag die zich heden stelt is of de Egyptische Moslimbroederschap sinds de gebeurtenissen van
2013 heeft verzaakt aan haar traditionele vreedzame opstelling en of ze geheel of gedeeltelijk opnieuw
het pad van het geweld heeft gekozen. Daarvoor is het noodzakelijk om de evolutie van de organisatie
na de staatsgreep van al-Sisi nader te bestuderen.
In september 2017 publiceerde Dr. Marie Vannetzel, onderzoeker aan de universiteit van Parijs en
Egypte-experte, een analyse onder de titel: Egypte, Que sont les Frères musulmans devenus? De
hoofdlijnen van haar bevindingen zijn de volgende:
In 2013 verdween vrijwel de hele top van de Moslimbroederschap in de gevangenis, inclusief de
zogeheten “algemene gids” Mohammed Badie. Onder de weinigen die konden onderduiken bevond
zich de adjunct van de algemene gids, Mahmoud Ezzat en twee leden van het gidscomité Mohammed
Abdurrahmane en Mohammed Kamal. De laatste had zich onderscheiden bij het initiële verzet van de
Broeders tegen de machtsgreep van Sisi en had goede contacten met de jongeren binnen de
Broederschap. Een belangrijke bondgenoot van Kamal was een man die alleen bekend is onder het
pseudoniem Mohammed Montasser. Die had een Facebook-netwerk opgezet waarlangs leden konden
communiceren. Dit is belangrijk vermits, gezien de zware repressie, fysieke vergaderingen risicovol
waren. Onder leiding van Mohammed Kamal ontstond in februari 2014 het “Februaricomité”, dat
ambieerde de leiding van de Moslimbroederschap over te nemen. Kamal liet dan ook al snel weten
nog wel de autoriteit van Badie te erkennen, maar liet ook verstaan dat hijzelf en zijn medewerkers
zich als het nieuwe gidsbureau beschouwden. Dit leidde tot een breuk in de Moslimbroederschap. De
gevangen conservatieve garde geleid door Badie verklaarde Kamal niet te erkennen en stelde dat de
ondergedoken adjunct Mahmoud Ezzat de enige rechtmatige vertegenwoordiger van de
Moslimbroederschap was.
Wat is de positie van deze twee groepen tegenover geweld? De oude leiding liet weten vast te houden
aan haar vreedzame koers, conform de uitspraak van Badie “ons pacifisme is sterker dan kogels”
(silmiyyetna aqwa min al-rasas). De nieuwe jongere groep onder Kamal opteerde echter voor een
nieuwe aanpak die de “revolutionaire weg” wordt genoemd. Gezien de gewelddadige repressie is
geweld tegen het regime toegelaten. Kamal zelf had het in eerste instantie over sabotage-acties, die
geen levens in gevaar brachten. Algauw bleek dat militanten van de “revolutionaire weg” het ook
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gewettigd beschouwden om leger en politie-officieren te doden. In 2015 steeg het aantal gewelddaden
met vuurwapens en explosieven tegen de ordetroepen spectaculair. Het Egyptische ministerie van
Binnenlandse Zaken constateerde dat bepaalde groepen die aanslagen pleegden bestonden uit jonge
militanten van de Moslimbroederschap en duidde deze groepen aan met de term “speciale comités”.
Analisten die ondervragingen van dergelijke opgepakte jongeren met het Egyptische parket hebben
kunnen inkijken ontwaren twee tendenzen. Een eerste groep van jongeren verklaard voormalig lid of
sympathisant te zijn van de Broeders, maar uit ontgoocheling met de organisatie gebroken te hebben.
Een tweede groep jongeren verklaart trouw te zijn aan het gidsbureau van Mohammed Kamal.
Behalve de “speciale comités” zijn er sinds 2014 nog vier andere gewelddadige groeperingen actief
met name de “Vastberadenheid” (Hasm), de “Brigade van de Revolutie” (Leewa al Thawra), de
“Revolutionaire straf” (al Iqab al Thawri) en de “Beweging van Volksverzet” (Harakat al-Moqawama
al-Sha’biyya). Sommigen beweren dat ook deze groepen nauwe banden hebben met het gidsbureau
van Kamal, maar bewezen is dit niet.
Hoewel Mohammed Kamal in het geheel niet erkend wordt door de oude leiding van de Broederschap
bleek al gauw dat een aanzienlijk aantal Moslimbroeders op het terrein zijn gezag erkennen. Hij had
bovendien de steun van een ander lid van het oude gidsbureau, Mohammed Abdurrahmane. In oktober
2016 werd Mohammed Kamal echter gedood door de Egyptische veiligheidsdiensten. Zijn
medestanders hielden na zijn dood echter onverkort vast aan de bewering dat zij het nieuwe
gidsbureau zijn. Bepaalde jongeren die aanslagen plegen bleven het gezag van dit gidsbureau ook
erkennen.125
De bevindingen van Vannetzel worden in grote lijnen gedeeld door professor Khalil al-Anani die in
februari 2017 het volgende schreef:
“Over the past three years, the Brotherhood has been divided into two camps: the old and
conservative leaders versus the young and revolutionary members. The latter have gained influence
over the movement because of their tendency to confront the regime. In February 2014, a few
months after the Brotherhood was designated as a terrorist organisation, the movement witnessed
an intense power struggle and divisions over who should lead the movement and which strategy it
should follow to respond to regime repression. The new and relatively young leadership formed a
committee called ‘The High Administrative Committee’ and was led by Mohamed Kamal, a former
member of Brotherhood's Guidance Bureau who was assassinated by security forces last October.
The new committee claimed leadership over the movement against veteran leaders such as
Mahmoud Ezzat, the acting General Guide of the Brotherhood, who is believed to be hiding in Egypt.
In December, the High Administrative Committee was dissolved and the formation of a new
Guidance Bureau declared, which was rejected by the old leadership. Politically, the Brotherhood is
divided on how to deal with regime repression and which strategy it should adopt to remain
relevant. While the new leadership has adopted a confrontational and non-compromising position,
the old leadership tends to accommodate regime repression and keeps the door open for bargaining
and reconciliation with the regime. The new leadership of the Brotherhood finds support and appeal
among young members, as they see it as more revolutionary and willing to challenge the
regime.”126
Al-Anani bevestigt de analyse van Vannetzel. De Broederschap is verdeeld tussen de oude garde,
waarvan de meesten gevangen zitten en een nieuwe generatie. De laatsten opteren voor geweld, de
eersten voor vreedzaam verzet. Opvallend is dat Al-Anani meegeeft dat het pacifisme van de oude
leiders tactisch is in die zin dat ze de hoop op een verzoening met het regime niet hebben opgegeven.
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Een artikel in het Amerikaanse defensietijdschrift Jane’s had het in juni 2017 over:
“ […] an ongoing confrontation between the state and the Muslim Brotherhood, with the youth wing
adopting terrorist tactics against the state and foreign interests allied to it, and the older generation
adhering to mostly peaceful unrest. The organisation is now banned. Its members cannot
participate publicly in political life, and their assets are targeted for expropriation. […] Proponents
of the violent approach to opposition are likely to continue with a campaign of targeted
assassinations against state officials for as long as the military remain opposed to negotiation.”
Jane’s beschrijft, geciteerd in een rapport van het UK Home Office, de modus operandi van de huidige
fracties in de Broederschap.
“The MB has informally divided into competing factions since 2013 over differences in strategy for
confronting the military regime. A majority faction advocates a peaceful approach to avoid
repression from the security forces. Opposed to this is a relative youth wing of the group that had
coalesced around Mohamed Kamal before his killing in October 2016. Smaller in numbers, there is
a strong probability that its members will increasingly engage in high-profile and targeted
assassinations. … Terrorist incidents were until mid-2013 largely concentrated in the Sinai
peninsula but have spread into Egypt's mainland, as Muslim Brotherhood supporters turned to
violence instead of peaceful protest and the Islamic State has managed to establish cells beyond
Sinai. Smaller, crude improvised explosive devices (IEDs) are regularly discovered or explode,
including in Cairo, Giza and Delta cities. Targets include government or security force assets,
courts, public spaces including transport hubs such as metro and railway stations, and assets
associated with groups or individuals seen as pro-Army, for instance Copts, liberals, judges,
unionists, or Western governments and companies. Increasingly, militant groups in Cairo have
moved towards more targeted assassinations of high-ranking officials over indiscriminate killings
of security forces.”127
Er schijnt dus een zekere eensgezindheid te zijn tussen diverse experts dat er een breuk is tussen de
“oude” en de “nieuwe” Moslimbroederschap, waarvan de laatste dodelijk geweld als een legitiem
middel van “verzet” beschouwd. Er dient aangestipt dat niet alle bronnen dat onderscheid maken.
Onderzoekscentra als Carnegie Middle East Centre en The Washington Institute signaleren geweld en
zelfs een jihad tegen de Egyptische overheid, zonder echter een breuk te vermelden binnen de
organisatie.128
Analist Ahmad Ban, een voormalig lid van de Moslimbroederschap en heden expert over Islamistische
bewegingen bevestigt het bestaan van gewelddadige “speciale comités” in de rangen van de jonge
vleugel van de Moslimbroederschap. Deze zouden het oogmerk hebben gehad om aanslagen te plegen
op infrastructuur en personeel van het regime van Sisi en zouden zijn opgericht op bevel van
Mohammed Kamal, die in oktober 2016 is gedood door de veiligheidsdiensten. Deze comités zouden
verantwoordelijk zijn voor verschillende gewelddadigheden, om daarna volledig te verdwijnen, waarna
groepen als Hasm en Leewa al Thawra ten tonele verschenen. 129
De publicaties die geraadpleegd zijn voor de redactie van deze COI Focus maken ook geen gewag van
gewapende acties van de Moslimbroederschap in 2018 en 2019. De Egyptische autoriteiten
beschuldigen de Moslimbroederschap gebeurlijk van terroristische activiteiten, zonder daar echter
harde bewijzen voor te leveren. Op 24 september 2019 werden in Caïro zes mannen doodgeschoten
door veiligheidstroepen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken verklaarde dat het Moslimbroeders
waren die aanslagen planden. Er kwam geen bewijs voor deze beschuldigingen.130 Op 1 oktober 2019
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verklaarden Egyptische autoriteiten een onderzoek te zijn gestart naar de banden tussen, Khalid alMahdi, een leider van de Moslimbroeders en de terroristische groeperingen Hasm en Lewaa al Thawra.
Al-Mahdi was eerder in Koeweit gearresteerd en werd in september 2019 uitgeleverd aan Egypte. 131
In de Verenigde Staten heerst onenigheid of de Moslimbroederschap moet worden bestempeld als een
terroristische organisatie. Op 30 april 2019 berichtte The New York Times dat president Donald Trump
daarop zou aansturen. Trump zou hierin gesteund worden door minister van Buitenlandse Zaken Mike
Pompeo en nationaal veiligheidsadviseur John Bolton. Het Pentagon en andere hooggeplaatsten binnen
de Amerikaanse administratie zouden echter tegen zijn.132
Uit een analyse van The Washington Institute uit maart 2019 blijkt dat de breuk tussen de “oude” en
“nieuwe” Moslimbroederschap in 2019 voortduurt. De oude broederschap wordt geleid door een troika:
waarnemende algemene gids Mahmoud Ezzat, wiens locatie onbekend is, secretaris-generaal
Mahmoud Hussein die in Turkije verblijft en hoofd internationale betrekkingen Ibrahim Munair, die in
het Verenigd Koninkrijk verblijft. De nieuwe broederschap wordt geleid door Mohammed Taha Wahdan,
gevangen in Egypte en Ali Batikh, die in Turkije verblijft.133
3.1.2.2. Affiliaties van de Moslimbroederschap
- Hasm
De organisatie Hasm (Hasem, Hassm, Hassam Beweging, Daadkracht, Harakat Sawa'd Misr of Wapens
van Egypte beweging, Beweging van de handen van Egypte) bestaat sinds 2015 op de sociale media
en voert sinds halfweg 2016 gewapende acties. In juli 2016 eist Hasm de verantwoordelijkheid op
voor een aanslag tegen politiechef Mahmoud Abdel Hamid in het district Tamya (provincie Fayoum),
in augustus 2016 voor de mislukte moordpoging op de gewezen groot-moefti Ali Gomaa in de
Fadelmoskee van Zes oktober stad, ten zuiden van Cairo.134
Toen Lewaa al Thawra in september 2016 een eerste aanslag pleegt in Minufiyah waarbij twee
politiemannen omkomen, feliciteert Hasm hen. Het duidt van in het begin op de grote ideologische
verwantschap tussen Hasm en Leewa al Tharwa en sterkt de Egyptische veiligheidsdiensten in het
vermoeden dat beide groepen voortkomen uit de verboden Moslimbroederschap.135
In september 2016 zit Hasm achter twee mislukte bomaanslagen op een politieclub in de provincie
Damietta en achter een mislukte moordpoging op de vice-procureur-generaal in Cairo op 29
september. In september 2016 doodt de groep een agent in Zes oktober stad. 136 In oktober 2016
wordt in Giza weer een agent doodgeschoten.137
In november 2016 probeert Hasm een rechter te doden in het district Nasr City in Cairo. 138
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In december 2016 schiet de politie naar eigen zeggen drie Hasm leden neer in de provincie Assioet 139
en een Hasm militant in Giza.140 Op 19 december 2016 doodt de politie Mohammed Ashour Dashisha,
één van de leiders van de organisatie, bij een raid in Zes oktober stad.141
Hasm eist in december 2016 een aanslag op in Giza, bij de moskee van in de Haramwijk, aan de weg
naar de piramiden. Zes politiemensen komen om.142
Hasm veroordeelt de aanslag tegen een koptische kerk in december 2016.143
Op 18 januari 2017 worden 304 beklaagden door de High State Security Prosecution doorverwezen
naar een militaire rechtbank omdat ze banden zouden hebben met Hasm en op zes maanden tijd
veertien aanslagen zouden gepleegd hebben. In februari 2017 verklaart het Cairo Court for Urgent
Matters dat Hasm een terroristische organisatie is.144
In maart 2017 laat Hasm een bermbom ontploffen lang het traject van een veiligheidskonvooi in
Bahtim, in de provincie Qalyoubiya, in de Nijldelta. Vijf politiemensen zijn gewond geraakt volgens de
organisatie.145
Op 6 mei 2017 worden in Cairo twee bommenmakers doodgeschoten, ze zouden lid zijn van Hasm of
van Lewaa al Thawra volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken. 146
Hasm heeft volgens de Egyptische autoriteiten banden met het Moslimbroederschap 147, het
International Institute for Counter Terrorism suggereert in maart 2017 verscheidene mogelijkheden:
banden met het Moslimbroederschap, banden met Ansar Bayl al Maqdis (Wilayat Sinai) of een
onafhankelijke organisatie.148
In december 2017 doodt de politie één lid van Hasm in Giza.149
Op 31 januari 2018 plaatsten de Verenigde Staten Hasm op hun lijst van terroristische organisaties.
Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken was Hasm “voordien geassocieerd met
de Moslimbroederschap”.150
AhramOnline schreef in februari 2018 dat de repressie van de veiligheidsdiensten Hasm verzwakt zou
hebben. Verschillende schuilplaatsen van de groep zijn ontmanteld en veel leden zijn gedood. De
laatste aanslag zou dateren van het laatste kwartaal van 2017, toen politie-auto’s werden beschoten
in de buurt van Maadi. Wel post de groep veel propaganda op het internet. Egyptische autoriteiten
zeggen te vrezen dat invloed van deze online propaganda kan leiden tot “lone wolf” aanvallen.151
In januari 2018 worden 304 gearresteerde personen naar een militaire rechtbank verwezen wegens
lidmaatschap van Hasm. Ze zouden in de zes maanden daarvoor verantwoordelijk zijn geweest voor
veertien aanslagen. Onder de beklaagden ook verschillende leden van de Moslimbroederschap.
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Volgens de Egyptische autoriteiten leidt het geen twijfel dat Hasm is voortgekomen uit de
Broederschap.152
In de jaren 2018 en 2019 doen de Egyptische veiligheidstroepen herhaaldelijk invallen in
veronderstelde schuilplaatsen van Hasm. Soms komt het daarbij tot schietpartijen, waarbij personen
omkomen die er door de Egyptische autoriteiten van beschuldigd worden leden van Hasm te zijn. De
incidenten zijn opgenomen in de lijst onder hoofdstuk 2.2 Veiligheidsevolutie.
Op 4 augustus 2019 reed een auto in op drie andere auto’s nabij het Egyptische Kankersinstituut in
Caïro. De wagen was geladen met explosieven die door de botsing ontploften. Er vielen 20 doden en
47 gewonden. Het was onduidelijk of het een aanslag betrof dan wel een ongeval bij het transport van
explosieven.153 Het ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat de verantwoordelijkheid voor de
explosie lag bij de groep Hasm, die een terroristische aanslag aan het voorbereiden was. 154 Zelf
ontkende de groepering elke betrokkenheid.155
- Lewaa al Thawra
Lewaa al Thawra (Liwaa el Thawra, Revolutionaire brigade, Revolutionaire Vlag, Louwaa el Thawra)
laat voor het eerst van zich horen in september 2016, als de organisatie beelden toont van een aanval
uitgevoerd in augustus 2016 op een checkpoint bij Sadat city, in de provincie Minufiyah. Twee
politiemensen komen om.156
Op 22 oktober 2016 vermoordt Leewa al Thawra een brigadegeneraal van het leger, Adel Rajaei, voor
zijn huis in Obour in Qalyoubia. Hij was eerder commandant van de Egyptische troepen die in Sinaï de
vernietiging van smokkeltunnels met Gaza doorvoerde. Hasm feliciteert de groep met de aanslag. In
een verklaring stelt Leewa al Thawra dat de moord op de hoge legerofficier een vergelding is voor het
doden van een leidend lid van de Moslimbroederschap, Mohammed Kamal, door de Egyptische
veiligheidsdiensten.157
De politie heeft naar eigen zeggen twee leden van de organisatie gedood in december 2016 in de
Nijldelta. 158
Een video van maart 2017 toont vier leden van de groep, die overleden zijn, wellicht na een
“ontvoering” in oktober 2016. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken heeft alvast één van de
vier geschoten op het ogenblik van zijn arrestatie en is hij omgekomen in een vuurgevecht in
Ismaïlia.159
In de stad Tanta, in de provincie Gharbia, raken dertien politiemensen en drie burgers gewond bij een
bomaanval bij een trainingskamp in april 2017. Een agent komt om het leven. De groep Lewaa al
Thawra eist de verantwoordelijkheid op.160
Op 6 mei 2017 worden in Cairo twee bommenmakers doodgeschoten, ze zouden lid zijn van Hasm of
van Lewaa al Thawra volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken. 161
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De organisatie Lewaa al Thawra is vooral actief in de provincies Qalyoubiya en Minufiyah, zegt
TIMEP.162 Volgens sommigen leunt Lewaa al Thawra aan bij het Moslimbroederschap, maar andere
experten geloven dit niet.163
In december 2017 doden veiligheidsdiensten twee veronderstelde leden van de groep in de Nijldelta.
Ze zouden betrokken zijn bij de moord op een legerofficier enkele maanden eerder. 164
Op 31 januari 2018 plaatsten de Verenigde Staten Lewaa al Thawra, net zoals Hasm, op hun lijst van
terroristische organisaties. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken was Hasm
“voordien geassocieerd met de Moslimbroederschap”.165
De Egyptische autoriteiten zijn van mening dat Leewa al Thawra, net als Hasm, voortkomt uit de
Moslimbroederschap. Dat is ook de mening van Ahmed El-Behairy, een Egyptische analist en expert
in islamistische bewegingen. Volgens El-Behairy ressorteren Hasm, Leewa al Thawra en een aantal
kleinere bewegingen onder één controlekamer, volgelingen van Mohammed Kamal, een
hooggeplaatste Moslimbroeder die door de veiligheidsdiensten is gedood in oktober 2016. 166
Nog volgens Al-Behairy gebruiken Hasm en Leewa al Thawra in hun discours taalgebruik die typisch
is voor de ideologie van de Moslimbroeders. Leuzen zoals “de natie is de bron” zijn veeleer seculier en
wijken volledig af van de woordkeuze van salafistische en jihadistische groepen zoals al Qaeda en IS,
die een transnationaal kalifaat voorstaan.167
Het “Gematigde Front ter Bestrijding van Gewelddadig Radicalisme” is een organisatie die bestaat uit
voormalige leden van de islamitische Jihad en Gamaa al Islamiya, terroristische groepen die het geweld
afgezworen hebben. Ook deze groep bevestigt dat de retoriek van Hasm en Leewa al Thawra niet
jihadistisch is, maar veeleer seculier. Ze wijst er op dat beide groeperingen de aanvallen op Kopten
fel hebben veroordeeld en zelfs hun condoleanties hebben laten uitgaan naar de familie van gedode
christenen. Zelf hebben Hasm en Leewa al Thawra aangegeven geen burgers te willen viseren. Wel is
hun aanpak soms dezelfde als die van jihadistische groeperingen bijvoorbeeld door het organiseren
van uitgebreide propaganda op het internet.168
In juni 2018 schrijft de krant Egypt Today dat de Egyptische autoriteiten op basis van verklaringen
van 278 verdachten afleiden dat Hasm en Lewaa al-Thawra nauwe banden hebben en vaak hun acties
coördineren. De autoriteiten concludeerden ook dat hun ideologie niet salafistisch-jihadistisch is zoals
al Qaeda en IS. Beide groeperingen streven naar de omverwerping van het Egyptische regime.169
Op 18 september 2019 voeren de Egyptische veiligheidstroepen simultaan een dubbele
veiligheidsoperatie uit tegen Lewaa al-Thawra. Er worden invallen gedaan in de stad Obour in Qalubiya
en in 15 Mei stad in Helwan. Negen militanten worden doodgeschoten. Veiligheidsdiensten arresteren
een topman van Lewaa al-Thawra, Mahmoud Gareeb Qasim, alias Khalaf el-Dahsury. Hij wordt
verdacht van aanslagen op de politie en zou de opdrachtgever zijn voor de moord op brigadegeneraal
Adel Rajaei in oktober 2016 in Obour. Een arsenaal aan wapens en explosieven wordt in beslag
genomen.170
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- Iqab al Thawri
Iqab al Thawri (Revolutionaire Straf) bestaat sinds 24 januari 2015, toen de groep een aanval deed
op een checkpoint van de politie, waarbij één agent gewond raakte. Volgens onderzoek door de
procureur-generaal van Egypte, bestaat de organisatie uit jonge militanten van de
Moslimbroederschap. Het materieel dat ze gebruiken is primitief, in hoofdzaak bermbommen,
handvuurwapens en granaten. Ze viseren personen die de overheid vertegenwoordigen, vooral
politiemannen, soldaten en rechters. Het lidmaatschap van Iqab al Thawri zou nogal fluïde zijn, met
veel komen en gaan. Het is dus eerder een los samenwerkingsverband dan een gestructureerde
organisatie zoals Hasm en Leewa al Thawra. 171 De Amerikaanse denktank The Washington Institute
schreef in maart 2019 dat Iqab al Thawri een losse faactie is tussen onafhankelijke opposanten en
voormalige moslimbroeders.172 De publicaties die geraadpleegd zijn voor de redactie van deze COI
Focus maken geen gewag van acties van Iqab al Thawra in 2018 en 2019.
- Popular Resistance Movement
Popular Resistance Movement (Allied Popular Resistance Movement, PRM, APRM) groepeert een aantal
verzetsbewegingen (bv. Revolutionary Punishment, Execution Batallion) in heel Egypte en is vooral
actief in Greater Cairo en de Nijldelta, zegt het TIMEP. De organisatie is minder present in de Sinaï.
De groep onderneemt acties tegen veiligheidstroepen, regeringsinstellingen en economische
doelwitten zoals telefoonmaatschappijen, banken en restaurants, doorgaans met weinig
gesofistikeerde middelen, bijvoorbeeld Molotov cocktails.173 De groep, die zou opgericht zijn in 2014,
eist in juni 2015 de verantwoordelijkheid op voor de moord in Cairo van Hisham Barakat, de hoogste
openbare aanklager. Het Cairo Court for Urgent Matters bestempelt de groep als terroristisch in
februari 2017.174 Volgens TIMEP gebruikt het Popular Resistance Movement, veel meer dan vroeger,
religieuze rechtvaardigingen voor zijn acties. 175 Het Duitse persagentschap Deutsche Presse Agentur
(DPA) meldt dat de organisatie volgens lokale media aanleunt bij het verboden Moslimbroederschap.176
De publicaties die geraadpleegd zijn voor de redactie van deze COI Focus maken ook geen gewag van
acties in 2018 en 2019.

3.1.3. Al Qaeda en affiliaties
- al Qaeda in de Sinaï Peninsula (AQSP) voert actie in de Sinaï en raakt bekend in het najaar 2011.
Mahmud al Ramsi Mowafi, die ooit de lijfarts was van Osama bin Laden, leidt de groep. Ansar al Jihad
(Aanhangers van de Jihad), de gewapende arm van AQSP, beschikt over gesofisticeerde wapens en
heeft in het verleden verscheidene aanvallen op pijpleidingen opgeëist.177 Er zijn sinds augustus 2015
geen artikelen verschenen over aanvallen van AQSP.
- al Mourabitoune (al, Murabitun, al Murabitoon) is in juli 2015 opgericht en leunt aan bij al Qaeda.
De leider van de beweging, Abu Umar al Muhajir alias Hisham Ashmawi, was tot 2012 een officier van
de Special Forces in het Egyptische leger en wordt daarna actief bij Ansar Beit al Maqdis, tot de
organisatie zich in november 2014 aansluit bij de IS. In oktober 2015 lanceert Hisham Ashmawi een
oproep om Egyptische officieren te vermoorden,178 en in maart 2016 vraagt hij steun voor de strijd
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van al Qaeda.179 Hij bevestigt zijn loyauteit aan de algemene leider van al Qaeda, de Egyptenaar
Ayman al-Zawahiri.180 In 2017 verhuisde Hisham Ashmawi zijn uitvalsbasis naar het noordoosten van
Libië (Darnah) en voerde vandaar aanvallen uit tegen Egypte. Egyptische militairen bombardeerden
Darnah na een bloedige aanval door IS Misr op een koptische bus in mei 2017. 181 In 2018 bleef al
Mourabitoune actief, vooral in de Westelijke woestijn, onder meer omdat Ashmawi dit terrein goed
kent. Tijdens zijn carrière bij het leger was hij officier in de oase Farafra. 182 Hisham Ashmawi wordt
op 8 oktober 2018 in Darnah opgepakt door troepen die loyaal zijn aan de Libische generaal Khalifa
Haftar, een bondgenoot van Egypte. De arrestatie is het gevolg van nauwe samenwerking tussen de
Egyptische veiligheidsdiensten en elite-eenheden van Haftar.183 Op 29 mei 2019 levert generaal Haftar
Ashmawi uit aan de Egyptische autoriteiten.184
- Ansar al-Islam (Aanhangers van de Islam) deed liet in oktober 2017 voor het eerst van zich horen
met een gewapende aanval op een militaire basis in de oase Bahariya, in de westelijke woestijn.
Daarbij kwamen zestien militairen om en werden er dertien gewond. In zijn opeising stelde Ansar alIslam dat de aanval een wraakactie is voor het doden van een Mourabitoune-commandant, Emad
Abdel-Hamid, door het leger. Hoewel de organisatie dus pas voor het eerst opduikt in het najaar van
2017 is het de vraag in welk opzicht het een nieuwe groep is. Waarschijnlijk betreft het een fusie
tussen leden van al Mourabitoune en IS. Ansar al-Islam zou net als al Mourabitoune gelieerd zijn aan
al Qaeda en opereert in de Westelijke woestijn. Beide groepen zouden nauwe banden hebben. 185
- Jund al Islam (Soldaten van de islam) pleegt sinds 2011 af en toe acties in de Sinaï en valt in
september 2013 een gebouw van de Egyptische inlichtingendiensten in Rafah aan. De groep, die
aanleunt bij al Qaeda in Jemen, wordt door de BBC als “low profile” bestempeld in november 2015. In
videoboodschappen van 2015 suggereert de organisatie Jund al Islam dat ze raketaanvallen op Israël
uitvoert.186 De organisatie liet niets meer van zich horen tot november 2017 wanneer een audioopname verschijnt waarin de organisatie kritiek levert op de algemene leider van IS, Abu Bakr alBaghdadi en bedreigingen uit tegen Wilayet Sinaï. Jund al-Islam is dus een al Qaeda filiaal in de Sinaï
die zich expliciet keert tegen het IS-filiaal in het gebied. De slagkracht van de groep wordt echter laag
ingeschat.187 In 2018 en 2019 is er over de groep niets vernomen.
- Tawhid wal Jihad (Tawhid wal Gehad), opgericht in 1997, is actief in de Sinaï en de Gazastrook en
lanceert vanuit de Sinaï operaties op Israël. De groep, die aanleunt bij al Qaeda, voert tussen 2004
en 2006 verscheidene bloedige aanvallen uit tegen toeristen en zou in die periode, volgens TIMEP,
een van de actiefste en gevaarlijkste organisaties in de Sinaï geweest zijn. Nu concentreert de
organisatie zich op acties tegen Israël.188

3.1.4. Wilayat Sinaï (WS) en Islamitische Staat in Egypte (IS Misr)
Uit de verslagen van het TIMEP, die de situatie in Egypte goed opvolgt, blijkt dat Wilayat Sinaï (WS)
in 2018 en 2019 de meest actieve terroristische groep van Egypte is.189 Dat verschilt niet van de
vorige jaren. Volgens alle geraadpleegde bronnen was de WS in het voorjaar 2017 al de belangrijkste
en meest actieve radicale islamitische organisatie in de Sinaï. De WS sloot zich in november 2014 aan
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bij de IS volgens een rapport van TIMEP van april 2017. De groep, die tussen de 500 en 1.000 leden
zou tellen, heeft naar eigen zeggen honderden Egyptische veiligheidsmensen gedood sinds 2014. 190
Sinds de zomer van 2015 is er ook een organisatie van de Islamitische Staat in Egypte (IS Misr), die
buiten de Sinaï acties voert.191 In september 2018 schatte het Amerikaanse ministerie van
Buitenlandse zaken het aantal actieve strijders van IS op 1.200 met bijkomend een aantal kleine cellen
in de Nijlvallei.192
3.1.4.1 Historiek
Al in 2004 en 2005 plegen radicale moslims bloedige aanslagen op toeristische plekken in de Sinaï,
wat leidt tot harde repressie en de arrestatie van duizenden inwoners van de regio. De overheid wijst
verscheidene schuldigen aan, onder meer al Qaeda en Tawhid wal Jihad.193
Als begin 2011 de protesten tegen president Moebarak groeien, maken radicale organisaties als Takfir
wal Hijra, al Qaeda, Ansar Beit al Maqdis (ABM) en gewapende Palestijnse bewegingen in de Gaza van
de chaos gebruik om hun activiteiten op te voeren. In de zomer 2011 verschijnen de eerste pamfletten
getekend de organisatie “al Qaeda in de Sinaï”. De Egyptische autoriteiten antwoorden met “Operation
Eagle” en sturen halfweg 2011 een duizendtal militairen naar de noordelijke Sinaï.194
De organisatie Ansar Beit al Maqdis (ABM) (Partizanen van het Heilig Huis van Jeruzalem, Ansar
Jeruzalem, Supporters van Jeruzalem, Kampioenen van Jeruzalem, Steunpilaren van het Heilig Huis),
die in 2010 ontstaat, richt zich aanvankelijk vooral tegen Israël 195 en pleegt verscheidene aanslagen
tegen pijpleidingen die vanuit Egypte gas naar Israël en Jordanië brengen. Begin 2011 breidt de ABM
zijn actieterrein uit (bv. kidnappings, aanvallen op politie en leger, aanslagen tegen toeristen) en richt
cellen op in diverse Egyptische steden, binnen en buiten de Sinaï.196
“Between June 2010 and July 2013, ABM focused primarily on attacking Israeli civilian and military
targets. But the insurgency did go after Egyptian police stations and security headquarters in
January, February, and July 2011, partly to avenge the crackdowns of 2004–2006. By early
February 2011, Egyptian security forces had fled both Rafah and Sheikh Zuwaid towns”. 197
De ABM maakt meer en meer gebruik van zelfmoordcommando’s en organiseert een inlichtingendienst
die informatie verzamelt over vermeende verraders en collaborateurs. Schuldigen worden soms
onthoofd.198 Verscheidene hoge militaire of politieofficieren lopen over naar de ABM.199
Na de val van president Morsi in juli 2013 en de harde aanpak van president Sisi, concentreert de
ABM, die banden heeft met al Qaeda, zich op acties tegen de politie en het leger.200
In april 2014 plaatsen de Verenigde Staten de ABM op hun terreurlijst. Ze verklaren tegelijk dat ze
geen bewijzen hebben van eventuele banden tussen de ABM en het Moslimbroederschap. 201
In november 2014 sluit de ABM zich aan bij de IS en vanaf dat moment worden de acties gevoerd in
naam van de WS.202
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Aanslagen gepleegd buiten de Sinaï worden meer en meer opgeëist in naam van de Islamitische Staat
Egypte (IS Misr) die vooral in Cairo en Giza actief is, maar ook acties voert in andere provincies.203
De IS Misr richt zich in de eerste plaats tegen militairen en politiemensen, maar valt ook
overheidsgebouwen, ambassades en toeristen aan. Sinds einde 2016 is de koptische bevolking een
uitgesproken doelwit geworden van de terreurgroep. De allereerste actie van de IS Misr was in juli
2015 een aanval op het Italiaanse consulaat in Cairo. Tot mei 2017 heeft de organisatie een twintigtal
aanslagen opgeëist.204 Ook in het najaar van 2017 bleven IS Misr en WS actief.
Op 24 november 2017 voert WS de meest bloedige terroristische aanslag uit de geschiedenis van
Egypte. Tientallen gewapende terroristen vallen de soefistische Radwa-moskee aan, halverwege
tussen Al Arish en Bir al Abed, terwijl de gelovigen bezig zijn aan het vrijdaggebed. Er vallen 305
doden (waaronder 27 kinderen) en honderden gewonden.205 De aanval op de Radwa-moskee leidt tot
het ontslag van de stafchef van het Egyptische leger. Zijn opvolger, luitenant-generaal Mahmoud Farid
al-Hegazy, krijgt van president Sisi de opdracht binnen de drie maanden alle terroristische organisaties
in de Sinaï te elimineren. Op 9 februari 2018 lanceert het leger de Comprehensive Operation Sinai
2018 met als voornaamste oogmerk WS uit te schakelen.206
Journalisten kunnen niet makkelijk de slagkracht van de WS en zijn populariteit bij de bevolking in de
Sinaï inschatten, zegt al Jazeera, want de pers wordt uit de regio geweerd. 207 In een interview met
Reuters van begin 2015 zegt een commandant van de WS dat zijn organisatie in 2014 zowat een derde
van de dorpen in de Sinaï controleerde, maar dat de WS veel terrein heeft moeten prijsgeven.208 Sinds
februari 2018 wordt WS geconfronteerd met Comprehensive Operation Sinai 2018. WS reageert met
paramilitaire aanvallen op installaties van leger en politie in Noord en Centraal Sinai en schijnt ook in
toenemende mate buiten haar gebied van herkomst te opereren. 209 Niettemin kan aangenomen
worden dat de organisatie door operaties van Egyptische veiligheidstroepen verzwakt is. Het
Egyptische leger liet weten dat het tussen februari 2018 en februari 2019 ruim 550 militanten heeft
gedood.210 In juni 2018 wordt de leider van WS, Mohammed al-Isawi, alias Abu Osama al-Masri,
gedood bij een Egyptische luchtaanval in Sinaï. 211 Het is heden onduidelijk wie de leiding heeft van
WS. Tussen februari en september 2019 doden Egyptische veiligheidstroepen nogmaals ongeveer 120
jihadisten in de Sinaï. Sinds februari 2018 zouden 665 rebellen zijn omgekomen. 212
Ondanks de verliezen blijft WS erg actief. Begin september 2019 meldt WS dat ze in de twaalf maanden
voordien 228 aanvallen heeft uitgevoerd, waarvan 157 met IED’s. Volgens WS vielen daarbij 463
slachtoffers, maar de terreurgroep maakt daarbij geen onderscheid tussen doden en gewonden.
Volgens het Tahrir Institute for Middle East Policy voerde WS in de bewuste periode 167 aanvallen uit
die 211 slachtoffers maakten.213 Volgens het Amerikaanse Centre for Naval Analysis (CNA) dat in juli
2019 een korte studie publiceerde over de activiteiten van WS in Sinaï, zijn de meeste slachtoffers
militairen of politiemannen. Daarnaast vallen er slachtoffers bij een lokale militie die door het leger is
bewapend om WS te bestrijden. Tenslotte doodt WS ook vaak burgers die worden beschuldigd van
samenwerking met de autoriteiten. Nog volgens CNA was het geweld in de eerste helft van 2019 hoger
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dan in de laatste helft van 2018. CNA merkt op dat de Comprehensive Operation Sinai 2018 tot nu
toe allerminst de beoogde resultaten heeft opgeleverd.214
3.1.4.2 Ideologie
Na zijn aansluiting bij de IS in november 2014 herdoopt de ABM zichzelf tot WS. De WS is de grootste
IS-afdeling na de IS-takken in Syrië, Irak en Libië, volgens de nieuwszender al Jazeera.215
Een commandant van de WS, geïnterviewd door het persagentschap Reuters in 2015, zegt dat zijn
organisatie zich inspireert op de methodes van de IS, of “Daesh” (Dawlat al Iraq al Islamiyyah) in het
Arabisch.
"We capture anyone who betrays us. We behead anyone who is a traitor. This scares other people
so that they don't act against us. This is the language and ways of Daesh”.216
Sinds de aansluiting bij de IS is het aantal onthoofdingen van zogeheten vijanden door de WS
gestegen, net als de acties tegen internationale doelwitten.217
Volgens sommigen heeft een groeiende rol van jihadisten uit de Gazastrook geleid tot meer aanvallen
op Israël en meer acties tegen de koptische gemeenschap. Analisten zijn verdeeld over de mogelijke
banden tussen de WS en het Moslimbroederschap.218
Volgens één bron is er onenigheid binnen de WS en heeft het oude Ansar Bayt al Maqdis (ABM) opnieuw
van zich later horen, als een soort afgescheurde groep. Abu Hashem al Tarbani zegt dat de Tarabin
stam de WS niet meer steunt, maar wel ABM.219
Op 2 november 2019 liet WS weten dat de groep trouw had gezworen aan de nieuwe IS-leider Abu
Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi, de opvolger van de door VS-troepen gedode Abu Bakr al-Baghdadi.220
3.1.4.3. Leden
Het onderzoeksinstituut TIMEP schrijft in 2017 over de WS dat:
“Given the group’s heightened operational security, its exact size, membership composition, and
organizational structure are subject to speculation. Some intelligence assessments have estimated
its size at around 1,000 members; first-hand accounts of the Sheikh Zuweid assault put its numbers
at a few hundred. While official statements suggest that counterterrorism initiatives like “Operation
Martyr’s Right” have substantially reduced its numbers, the group’s continued operational capacity
underscores its ability to quickly replace lost fighters. It should be noted, however, that these
fighters are both vetted (presumably for prolonged periods) and subject to ideological and
paramilitary training, the lengths of which would likely impede this efficient replacement.” 221
De WS is vooral actief in de grenszone tussen Egypte en Israël/Palestina (Gaza) en rekruteert onder
lokale bedoeïenen die al vele jaren ontevreden zijn over het gebrek aan infrastructuur en economische
ontwikkeling in hun regio. In het verleden hielden dezelfde bedoeïen zich onder meer bezig met drugs-
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en wapensmokkel.222 Volgens het tijdschrift Foreign Affairs heeft zowat elke noordoostelijke
bedoeïenstam en -clan leden en sympathisanten bij de opstandelingen.223
Omar Ashour, een expert geciteerd door de BBC en het tijdschrift Foreign Affairs, zegt dat Egypte de
Sinaï jarenlang verwaarloosd heeft224
“Egypt has mostly treated the area as a threat rather than an opportunity; Sinaians are potential
informants, potential terrorists, potential spies, and potential smugglers, rather than full Egyptian
citizens”.225
Bij de WS vechten naast bedoeïenen uit de Sinaï ook overgelopen officieren uit het Egyptische leger226
en opstandelingen die eerder al in Gaza, Syrië, Egypte of Irak actief waren in jihadistische bewegingen.
Ook buitenlandse, niet-Arabische strijders nemen deel aan de gevechten. 227 Heel wat strijders zijn
goed opgeleid.228 Binnen de WS zijn gespecialiseerde groepen actief, bijvoorbeeld experts in
communicatie, in de productie van explosieven, in chemische oorlogsvoering en in de observatie van
wegen.229
Volgens de Egyptische autoriteiten steunt de Palestijnse Hamas de acties van de WS en leidt ze WSstrijders op. Hamas ontkent.230
De WS heeft nooit de namen van zijn leiders bekend gemaakt, maar diverse publicaties suggereren
uiteenlopende namen, onder meer Ahmed Salam Mabrouk, Shadi al Menai en Abu Osama al Masri. 231
De laatste werd gedood in juni 2018.232
Een van de vermeende leiders van de WS, Ashraf Hassanein al Gharabli, is op 9 november 2015
doodgeschoten in Cairo.233 Een andere kopman, Abu Doaa al Ansari, komt om bij een aanval van het
leger in augustus 2016.234
Sommige bronnen zeggen dat de organisatie verzwakt is, onder meer omdat verschillende leiders
gedood zijn, er minder geld en wapens beschikbaar zijn en het communicatienetwerk grotendeels is
uitgeschakeld.235
3.1.4.4. Bewapening
De WS beschikt onder meer over zware machinegeweren, luchtafweerraketten die van de schouder
afgevuurd worden, antitankraketten en allerlei explosieven en bommen. De wapens komen uit Libië
en Soedan, en worden ook buitgemaakt op regeringstroepen. De vernieling van veel smokkeltunnels
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naar de Gaza kan de aanvoer van nieuwe wapens via sommige routes bemoeilijken. (Berm)bommen
en explosieven worden het vaakst gebruikt.236

3.2. Veiligheidsdiensten
In januari 2015 richt de Egyptische president Sisi een “unified miltary command” op om het terrorisme
in de Sinaï, ten oosten van het Suezkanaal, te bestrijden. De leiding is in handen van generaal Osama
Roshdy Askar, die de activiteiten van de Second Field Army en de Third Field Army moet coördineren.
De generaal was al bevelhebber van de Third Field Army, die verantwoordelijk is voor de regio bij het
Suezkanaal en de zuidelijke Sinaï. De Second Field Army, geleid door generaal Mohamed al Shabat,
staat in voor de noordelijke Sinaï en verscheidene provincies in de Nijldelta.237 In 2017 werd generaal
Askar opgevolgd door generaal Mohammed Abdella, die in 2018 op zijn beurt werd opgevolgd door
generaal Mohammed al-Masry.238
Ook de zeemacht, de luchtmacht, de Grenswacht, de Special Forces en de inlichtingendiensten nemen
deel aan de strijd tegen het terrorisme. De zeemacht patrouilleert in de Middellandse Zee en het
Suezkanaal239, de luchtmacht voert bombardementen uit op kampen van de WS en gebruikt daarbij
soms ook het Israëlische luchtruim.240 De Grenswacht bewaakt de grensovergang met Israël. Meer
dan eens worden clandestiene migranten doodgeschoten.241
Bij de militairen in de Sinaï zijn nogal wat dienstplichtigen, zoals blijkt uit de communiqués over de
slachtoffers van aanslagen (zie hoofdstuk 2.2. Veiligheidsevolutie). In Egypte is de militaire dienst
verplicht voor mannen.242
Het Egyptische leger telt, in 2016, 470.000 militairen en 800.000 reservisten en heeft een land-, luchten zeemachtcomponent.243
Ook de Egyptische nationale politie (ENP), die afhangt van het ministerie van Binnenlandse Zaken, is
heel aanwezig in de Sinaï. Vele tientallen politiemensen zijn al gesneuveld in de strijd tegen de WS
(zie hoofdstuk 2.2. Veiligheidsevolutie). Naast de reguliere politie zijn er ook de Central Security Forces
(CSF), een paramilitaire politiemacht met ongeveer 350.000 leden die vooral voor ordehandhaving
worden ingezet. Global Security zegt dat “The CSF recruits its personnel entirely from uneducated
peasant conscripts”.244
Volgens Reuters zijn de Egyptische troepen almaar beter bewapend en is hun aantal in de Sinaï in
2015 toegenomen en zelfs verdubbeld tegenover 2014. Maar precieze cijfers zijn geheim.245 Het
Egyptische leger kan, in theorie, maar een beperkt aantal troepen en materiaal naar de Sinaï sturen
omdat de regio een gedemilitariseerde zone tussen Egypte en Israël vormt.246 Ingevolge hiervan zijn
de militairen die effectief ingezet worden vaak elite-eenheden, met name paratroepen, commando’s
en zogenaamde “rapid deployment units”. Ze beschikken over gemotoriseerd materiaal. Ze krijgen
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ook luchtsteun van gevechtsvliegtuigen (F-16, Rafale), helikopters (Apache) en commando-vliegtuigen
(E-2C Hawkeye) om doelwitten te identificeren.247
Een zeer vaak gebruikte tactiek van WS is het plaatsen van bermbommen, de zogenaamde IED’s, die
afgaan wanneer voertuigen van leger en politie passeren. Ingevolge hiervan heeft het Egyptische leger
de jongste tijd zwaar geïnvesteerd in zwaargepantserde voertuigen die veel beter bestand zijn tegen
mijnen en explosieven, en de inzittenden veel beter beschermen.248
In de Sinaï maken de officiële veiligheidsdiensten in toenemende mate gebruik van irreguliere milities,
gerecruteerd uit de lokale bevolking. Door de autoriteiten worden ze “gedelegeerden” (manadeeb)
genoemd). De bevolking van Sinaï heeft het over “spionnen” (gawasees). Soms worden ze ook
‘bataljon 103’ genoemd, een verwijzing naar het officiële bataljon 101, dat zeer actief is in het gebied.
De milities spelen een cruciale rol in het verzamelen van informatie in de Sinaï, met het oog op raids
en arrestaties. Ze hebben ook politionele bevoegdheden, hoewel hun statuut niet wettelijk geregeld
is. Ze worden bewapend door de autoriteiten. De milities hebben geen goede reputatie in het gebied
en worden ervan beticht zich te buiten te gaan aan mensenrechtenschendingen. De
mensenrechtenorganisatie HRW stelt in mei 2019 in een rapport dat militieleden vaak
gemeenrechtelijke criminelen zijn.249
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4. Typologie van het geweld
4.1. Noordelijke Sinaï
The Economist beschrijft, met cijfermateriaal, het aanhoudende conflict in de noordelijke Sinaï, in
november 2015 als volgt:
“The conflict started as a low-level insurgency fuelled by Bedouin grievances over their poverty.
Now Sinai has become a battleground for Islamic State (IS), and the army’s harsh methods seem
to be driving many of Sinai’s 400,000 Bedouin into the arms of the jihadists”.250
TIMEP stelt in april 2017 dat:
“Given the ongoing violence and conflict in the province, which has seen a rate of 39 terror attacks
per month in 2017, potential rights abuses risk undermining the Egyptian state’s efforts to establish
security in North Sinai (and throughout Egypt)”. 251
Het Australian Strategic Policy Institute schrijft in maart 2018 in haar Counterterrorism Yearbook 2018
het volgende:
“Terrorism continues to plague national security in Egypt, which suffered the second highest
number of attacks in the Maghreb region in 2017, coming in just behind Libya. The dissolution of
IS’s caliphate in Iraq and Syria may lead to a movement of militants towards less hostile locations,
such as the Sinai peninsula, which has provided a safe haven and acted as an operational base for
IS-affiliated militants. Although Wilayah Sinai has been particularly active since late 2014, Islamic
State Sinai (IS–Sinai) hasn’t politically or militarily seized or controlled any territory, despite
operating there for more than five years.”252
Het Australian Strategic Policy Institute meldt in maart 2019 in haar Counterterrorism Yearbook 2019
het volgende:
“Wilayat Sinai seems to have two goals. The first is to highlight the inability of the Egyptian security
forces to provide security to their own people, which it does by carrying out terror attacks, and to
undermine the tourism industry (which explains why, for example, it has targeted a Russian plane
carrying tourists, leading to a decline in Russian tourism), which is a major earner for the country.
The second goal is to get the government to apply hard military power to fight the group. Such
tactics have caused tremendous suffering to those living in the North Sinai Governate, who now
struggle to move across the region or who have been forced to leave their homes by the Egyptian
military for ‘security purposes’. This is a tried and tested approach of Salafi-jihadis.”253
De Soufan Group, een Amerikaans instituut dat onderzoek doet naar veiligheidsvraagstukken is niet
optimistisch over de evolutie in de Sinaï. In een analyse uit juni 2019 schrijft de Soufan group:
“Despite an aggressive counterinsurgency campaign waged by the Egyptian military, militants
linked to IS are still capable of coordinating sophisticated attacks. Finding safe haven and
sanctuary throughout the lawless and ungoverned Sinai peninsula, IS-linked insurgents maintain
the ability to engage in classic guerrilla warfare—directing ambushes, staging hit-and-run attacks,
and emplacing improvised explosive devices along roads frequently used by Egyptian military
vehicles. The Sisi government has responded with a scorched earth effort to crush the insurgency.
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And while the military’s efforts have been successful in killing and capturing insurgents, it has also
proved counterproductive, with gratuitous violence directed against entire populations. The
response has been more people, not fewer, willing to join and support the insurgency.” 254

4.1.1. Methodes en doelwitten van de gewapende, islamitische groeperingen
De radicale islamitische opstandelingen in de Sinaï, van wie de WS-militanten het meest actief zijn,
richten hun aanvallen in de eerste plaats tegen de Egyptische veiligheidsdiensten (manschappen en
gebouwen) in de noordelijke en, sinds halfweg 2016, ook centrale Sinaï, zoals blijkt uit hoofdstuk 2.2.
Veiligheidsevolutie. Ook de aanvallen tegen de koptische gemeenschap nemen toe.255
4.1.1.1. Strategie
Het tijdschrift Foreign Affairs stelt in 2015 dat:
“The group employs mainly two types of tactics and field operations. The first are the common
tactics of “urban terrorism”. They include attacks in cities and towns via a combination of car
bombs, suicide attacks, and targeted assassinations. The second type is guerrilla warfare, involving
small mobile units and hit-and-run strikes on security and military targets. The units are lightly
armed and avoid any prolonged direct confrontation with the incumbent’s forces”. 256
De WS-strijders gebruiken heel uiteenlopende technieken, zoals guerrilla-aanvallen op controleposten,
militaire gebouwen en kazernes, bermbommen tegen militaire voertuigen en het neerschieten van
militairen, politiemensen en vermeende collaborateurs.257
Het overgrote deel van de aanvallen vindt plaats in de noordelijke Sinaï, langs de kustweg tussen al
Arish en Rafah, en is gericht tegen militaire en veiligheidsdoelwitten (zie hoofdstuk 2.2
Veiligheidsevolutie). De organisatie valt soms niet-militaire doelwitten aan, bijvoorbeeld pijpleidingen
en heeft in de zomer 2015 een Kroatische technicus, Tomislav Salopek, gekidnapt en vermoord.258
Op 31 oktober 2015 laat de WS een Russisch passagiersvliegtuig ontploffen boven de Sinaï. Alle 224
inzittenden komen om. De aanslag zou een vergelding zijn voor de Russische steun aan het Syrische
regime.259
Volgens TIMEP zijn er tussen juli 2013 en april 2017 1.635 terreuraanvallen geweest in de noordelijke
Sinaï en gaat het aantal in stijgende lijn. Terwijl er in 2014 twaalf aanvallen per maand waren, zijn er
in 2017 al negenendertig gewapende acties per maand.260
HRW preciseert dat in de noordelijke Sinaï tussen oktober 2014 en juli 2015 ongeveer 329
gewelddadige acties gepleegd zijn, 52 % daarvan zijn opgeëist door de WS. De tien maanden daarvoor
ging het om 97 aanvallen, waarvan 20 % door de WS werd opgeëist. Volgens de
mensenrechtenorganisatie vielen bij de aanvallen 238 doden, van wie 47 % burgers.261
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De WS breidt sinds half 2016 zijn terrein uit naar de centrale Sinaï, waar het leger meer dan eens
vermeende terroristen doodt en waar de WS verscheidene politiemensen en militairen vermoordt.262
In de laatste drie maanden van 2016 doen er zich 155 terroristische aanvallen voor in de noordelijke
Sinaï. In het eerste kwartaal van 2017 zijn dat er 132. Wel vallen er in de eerste drie maanden van
2017 136 doden, dat zijn er meer dan de drie maanden ervoor. De meeste terroristische acties komen
op het conto van WS.263
TIMEP meldt dat de methoden van WS in de Sinaï vooral het plaatsten zijn van “improvised explosive
devices (IED)” en voorts aanvallen met vuurwapens. Soms worden er ook mortiergranaten en raketten
afgeschoten.264
De methoden van WS die hierboven beschreven zijn wijzigden niet fundamenteel in de jaren 2017,
2018 en 2019 (zie hoofdstuk 2.2. Veiligheidsevolutie).
Zoals reeds aangestipt meldt WS in september 2019 dat ze in de twaalf maanden voordien 228
aanvallen heeft uitgevoerd, waarvan 157 met IED’s. Volgens WS vielen daarbij 463 slachtoffers, maar
de terreurgroep maakt daarbij geen onderscheid tussen doden en gewonden. Volgens het Tahrir
Institute for Middle East Policy voerde WS in de bewuste periode 167 aanvallen uit die 211 slachtoffers
maakten.265
4.1.1.2. Gevolgen voor de plaatselijke bevolking
Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft dat tussen januari en oktober 2016 230
burgers zijn omgekomen door aanvallen van terroristen.
“According to local media reports, terrorists killed hundreds of civilians throughout the country. In
Sinai alone, as of the end of October, militant violence had killed at least 230 civilians and 299
security force members (police and military), according to publicly available information”. 266
Volgens een rapport van de mensenrechtenorganisatie HRW uit 2015 zijn er heel wat burgers onder
de slachtoffers van de WS en van andere gewapende islamitische groepen in de Sinaï.
“Between October 24, 2014, and July 2015, the Sinai Province group claimed 52 percent of 329
attacks in North Sinai, compared with 20 percent of only 97 attacks in the area over the previous
10 months. These attacks left 238 people dead, about 47 percent of them reportedly civilians”.267
HRW stelt dat de WS soms burgers die verdacht worden van collaboratie met de overheid intimideert.
Verscheidene vermeende verraders zijn gedood, soms door onthoofding.268
“Civilians have also been intimidated and attacked by insurgents. The Sinai Province group has
destroyed the property of alleged government collaborators and killed and on occasion beheaded
others”.269
In februari 2016 publiceert de WS beelden die de nakende onthoofding suggereren in de Sinaï van
twee mannen die zouden gespioneerd hebben voor het Egyptische leger.270 In 2016 en 2017 vermoordt
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de WS verscheidene koptische burgers in de regio van al Arish. Tientallen koptische families slaan op
de vlucht.271
In mei 2019 schrijft de mensenrechtenorganisatie HRW over de activiteiten van WS in de jaren
voordien het volgende:
“The local ISIS affiliate in North Sinai, Wilayat Sina’ (Sinai Province), has taken root in the northeast
and committed horrific crimes, said interviewees, including kidnapping scores of residents and
security force members and extrajudicially executing some. Sinai Province’s indiscriminate attacks,
such as using improvised explosive devices (IEDs) in populated areas, have killed hundreds of
civilians and led to forced displacement of local residents … Sinai Province fighters were probably
also responsible for a November 2017 attack on worshippers at al-Rawda Mosque in North Sinai
that killed at least 311 people, including children, probably the deadliest violent attack by an armed
group in Egypt’s history. In areas in Rafah and Sheikh Zuwayed, the group established its own
Sharia (Islamic law) courts that oversaw unfair ‘trials’ and set up its own checkpoints that
conducted regular policing and Hisba (enforcement of certain Islamic rules). This included
instructing women not to leave their houses alone and to cover their bodies and faces when they
went out. Attacks on Christian residents in al-Arish that resembled ISIS attacks elsewhere in the
Middle East have forced all Christian families to leave their homes and flee Sinai.”272

4.1.2. Methodes en doelwitten van de veiligheidsdiensten
De veiligheidsdiensten, leger en politie, concentreren zich op het uitschakelen van islamitische
militanten in de noordelijke Sinaï273, en sinds halfweg 2016 ook in de centrale Sinaï.274
Tussen januari en oktober 2016 zouden bijna 2.500 terroristen zijn gedood, zegt het Amerikaanse
ministerie van Buitenlandse Zaken in zijn jaarrapport 2016.
“During the same period in Sinai, the government killed 2,436 terrorists, according to official public
statements”.275
Op 7 september 2015 start het Egyptische leger de operatie “The Martyr’s Right” in het noorden van
de Sinaï, in de districten al Arish, Rafah en Sheikh Zuwaid, om naar eigen zeggen de “terroristen te
verdrijven” of "to root out terrorist elements". De Second Field Army, commando- en antiterrorisme
eenheden, de luchtmacht en de zeemacht nemen deel aan de operatie. De eerste fase van de actie
duurt zestien dagen en kost, volgens cijfers van de Egyptische autoriteiten, het leven aan meer dan
500 militanten. Meer dan 600 rebellen zijn gearresteerd, zegt het TIMEP. Volgens de WS nemen
Israëlische drones deel aan de operatie.276
Op 8 oktober 2015 kondigt het Egyptische leger aan dat de tweede fase van de operatie “Martyr’s
Right” begint. Tijdens die fase zijn allerlei maatregelen gepland om de stabiliteit en de ontwikkeling
van de noordelijke Sinaï te bevorderen, onder meer medische hulp, de bouw van 1.200 woningen en
de aanleg van nieuwe wegen en ontziltingsinstallaties voor water.277
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In oktober 2016 wordt de strijd opnieuw opgevoerd, na de dood van twaalf politiemensen, en lanceert
het leger intensieve luchtbombardementen en grondoperaties tijdens de operatie “Revenge for the
Blood of the Martyrs”.278
Geregeld worden ook terroristen gearresteerd, die later voor de militaire rechter moeten verschijnen,
bijvoorbeeld 116 IS-beklaagden in augustus 2016279 en 12 IS-verdachten in maart 2017.280
In de eerste drie maanden van 2017 voerden de veiligheidsdiensten 55 operaties uit, waarvan 45 in
de Sinaï. Het aantal doden dat viel bij dergelijke operaties bedroeg in het laatste kwartaal van 2016
397 en in het eerste kwartaal van 2017 150. Het aantal arrestaties steeg dan weer, van 225 in het
laatste kwartaal van 2016 naar 419 in het eerste kwartaal van 2017.281
De noodtoestand die van kracht is in de Noordelijke Sinaï is begin 2017 verlengd. Vermits motorfietsen
vaak worden gebruikt bij (zelfmoord)aanslagen wordt een verbod uitgevaardigd om zich nog met
motors te verplaatsen in de noordelijk Sinaï.282
In februari 2018 lanceert het Egyptische leger lanceert een grootscheepse veiligheidsoperatie in noordSinaï, de Nijldelta en de westelijke woestijn, genaamd de ‘Comprehensieve Operatie Sinaï 2018’.
Daarbij zijn landleger, luchtmacht en zeemacht betrokken en voorts ook politie en grenswacht. De
actie is in de eerste plaats gericht tegen WS. Tientallen militanten worden gedood en honderden
gewond.283 Het Egyptische leger meldt in september 2019 dat sinds het lanceren van de
veiligheidsoperatie in februari 2018 665 jihadi’s zouden zijn gedood.284
Zelf lijden de Egyptische veiligheidstroepen bij hun operaties ook aanzienlijke verliezen. Het Australian
Strategic Policy Institute stelt in maart 2019 dat leger en politie in hun strijd tegen de salafi-jihadisten
van Sinaï sinds 2014 ruim tweeduizend man hebben verloren. De Australiërs zeggen niet of het hier
louter om doden gaat of ook om gewonden.285
4.1.2.1. Strategie
Het tijdschrift Foreign Affairs velt een kritisch oordeel over de methodes van de Egyptische
veiligheidsdiensten in de Sinaï en schrijft in november 2015 dat:
“Even as the insurgents have waged an unusually effective guerrilla war, the regime has waged an
unusually ineffective counterinsurgency”.286
Het tijdschrift stelt voorts dat:
“Cairo’s counterinsurgency policy in Sinai was built on three pillars: repression, intelligence, and
propaganda. Intensive, reactive, and mostly indiscriminate repression was the hallmark of the
policy in the north. The goal was to terrorize and hence subdue a population perceived as potentially
rebellious. But it was also reactive in some cases, slipping toward outright revenge. Tactics used
included torture of suspects, extrajudicial killings of suspects and detainees, demolition and burning
of homes, forced evacuations, destruction of property and farms, and use of heavy artillery and
aerial bombardment in residential areas”.287
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Ook het Israëlische onderzoekscentrum Institute for National Security uit, in het najaar 2015, twijfels
over de efficiëntie van de Egyptische veiligheidsaanpak.
“Since October 2014 Egyptian security policies have placed increased hardship on Sinai’s residents;
nonetheless, the local population is less safe today than a year ago. Despite unprecedented levels
of Egyptian troops and weaponry in Sinai, and the reported killing of approximately one thousand
“terrorists” this year, military operations have resulted in no enduring impact on Wilayat Sinai
strongholds or operations”.288
Er zijn geen precieze cijfers over het aantal islamitische strijders die door de veiligheidsdiensten
gedood zijn. Maar tussen januari en oktober 2016 zouden bijna 2.500 terroristen zijn gedood, zegt
het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in zijn jaarrapport 2016, dat zich baseert op
officiële Egyptische verklaringen.289
TIMEP schrijft dat er volgens officiële cijfers sinds halfweg 2013 6.268 terroristen gedood zijn290.
Foreign Affairs stelt in november 2015 dat:
“Adding the numbers provided by the military spokesperson since 2011, dead insurgents will
exceed 3,000 (compared with 425 during the 1990s insurgency). However, the identity of the
deceased persons is contested. Some of them appear to be civilians killed in aerial or artillery
bombardments and detainees held by the security forces before being eventually listed as killed
during combat”.291
De mensenrechtenorganisatie HRW preciseert, in 2015, dat de acties van de Egyptische
veiligheidsdiensten aanzienlijk toenemen in de noordelijke Sinaï.
“The government’s counterinsurgency campaign also dramatically increased. Security forces
carried out 451 operations in North Sinai between the Karam al Qawadis attack (oktober2014) and
July 2015, a 127 percent increase over the previous 10 months. These counterinsurgency
operations reportedly left at least 2,368 people dead”. 292
Over de objectieven en de effectiviteit van de Comprehensieve Operatie Sinaï 2018 schrijft het
Australian Policy Institute in maart 2019 het volgende:
“On 9 February 2018, the government launched Operation Sinai 2018, which was aimed at rooting
out jihadists from the Sinai Governate. The military instituted a lockdown of the region, closing
down the main roads and highways, shutting down all gas stations and schools, and limiting
people’s movements into and out of the region (for which special security permits were needed).
The policy led to a food crisis for the 400,000 residents, as trucks couldn’t enter the province,
leading the government to lift the ban on the trucks in April. There are also reports that the Egyptian
military has destroyed homes, commercial buildings and farms as a security measure with the army
demolishing homes around the al-Arish airport as it constructed a new security buffer zone.”
In toenemende mate doen de Egyptische veiligheidsdiensten ook een beroep op lokale stammen in de
Sinaï die het geweld van de terroristen moe zijn. Het Australian Strategic Policy Institute schrijft in
maart 2018 in haar Counterterrorism Yearbook 2018 daarover het volgende:
“Some local Bedouin in the Sinai region have profited from engaging with militant actors after
suffering from discriminatory policies that have left them out of legal government employment.
Working with Bedouin tribes could be mutually beneficial to the government and to the tribes, if
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incentives don’t securitise or demonise communities. For example, the Tarabin—the biggest tribe
on the peninsula—is known to have cooperated with government in the past, and has been
described as ‘a major participant in the Sinai battle against extremists’. According to a Tarabin
spokesperson, the tribe is ‘cooperating with the armed forces at all levels’. In addition, the Sawarka
tribe is said to have responded to the Sinai mosque massacre in November by releasing a statement
in full support of President el-Sisi’s planned offensive, and expressed its willingness to fight
alongside the armed forces against terrorist groups. Given the tight control over information about
CT operations, it’s possible that these statements aren’t entirely reliable. Nevertheless, it remains
crucial for the government to make a genuine effort to liaise with and work comprehensively—and
sustainably—with these communities, but until now this relationship hasn’t been meaningfully
addressed, and many Bedouin youth in Sinai continue to feel disenfranchised and targeted by
security personnel.” 293
In 2019 meldde het Australische Counterterrorism Yearbook terzake het volgende:
“Since 2017, as a CT measure, the Egyptian Government has sought to work with northern Sinai
Bedouin tribes, providing them with weapons and resources to fight and to gather information on
Wilayat Sinai. It remains unclear how effective this policy has been, beyond further dividing the
tribes that live in the area, as some work with the government and others do not.”294
Het Australische Counterrorism Yearbook van 2019 heeft ernstige twijfels of de aanpak van de
Egyptische autoriteiten wel de juiste is:
“The actions of the Egyptian Government to curtail the violence are unlikely to bear any fruit, partly
because they rely on military power to deal with the terrorists. There are three main reasons for
this. First, by focusing on the use of force to pacify the Sinai area, Wilayat Sinai can capitalise on
the fact that the Bedouins are marginalised and angry at the Egyptian state, which has ignored
them for years, doing little to address their problems. In other words, the Bedouins are already
angry at the hard tactics used by the government against them, so using more force as oppose to
soft power is likely to galvanise them even more against the state. Second, the terrain favours the
insurgents, who know the area and can conduct effective hit-and-run operations and then melt
away. The lack of roads makes it hard for the Egyptian military to patrol the area and thus impose
their writ. By continuing to securitise the problem and take actions that create or further
resentment (such as forced evictions and resettlements, which Egypt imposed as it sought to create
a cordon sanitaire along its border with Gaza) and by not addressing Egypt’s structural problems,
el-Sisi is effectively fuelling the insurgency. Third, since his re-election in March 2018, el-Sisi has
used the Wilayat Sinai problem to clamp down on dissent, especially in the media, which has come
under enormous pressure from the government, leading to a European Parliament resolution
condemning ‘continuous restrictions on fundamental democratic rights’, which could impact the
ability or willingness of European companies to invest in Egypt and thus help in reforming the
Egyptian economy.”295
4.1.2.2. Gevolgen voor de plaatselijke bevolking
Verscheidene bronnen sluiten niet uit dat er (talrijke) burgerslachtoffers vallen bij de aanvallen van
de veiligheidsdiensten.
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TIMEP schrijft dat er volgens officiële cijfers sinds halfweg 2013 6.268 terroristen gedood zijn
Tegelijkertijd wordt het aantal strijders van WS doorgaans op maximum 1.000 geschat. Het is dus
helemaal niet uitgesloten dat er onder de gedode “terroristen” ook burgers zitten. 296
“The number of deaths reported in military operations over the past years greatly exceeds even
the highest bounds of the estimates of the number of fighters in the province, raising doubts about
the validity of either the figures reported or the identity of the individuals killed”. 297
Foreign Affairs schrijft in november 2015 dat:
“Adding the numbers provided by the military spokesperson since 2011, dead insurgents will
exceed 3,000 (compared with 425 during the 1990s insurgency). However, the identity of the
deceased persons is contested. Some of them appear to be civilians killed in aerial or artillery
bombardments and detainees held by the security forces before being eventually listed as killed
during combat”.298
Foreign Affairs vervolgt dat:
“Sinai’s Human Rights Committees in the Egyptian Observatory for Rights and Freedoms (EORF)
and the Sinaian Observatory, two local nongovernmental organizations critical of Cairo’s human
rights record in Sinai, report that some of the dead suspects were in the custody of the military or
the security forces. Overall, an EORF report claimed that the military extrajudicially killed 1,347,
detained 11,906, and forcibly deported 26,992 between September 2013 and June 2015”. 299
Het Egyptische leger stelt dat het zoveel mogelijk burgers spaart:
”The military is capable of instantaneously purging Sinai [of militancy] but it is keen to
[protect]…residents from dangers”.300
Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat zich baseert op diverse
mensenrechtenorganisaties, zegt dat in 2016 ook burgers het slachtoffer zijn van militaire operaties
en dat een paar honderd mensen verdwenen zijn.301
“Rights groups and international media reported the armed forces used indiscriminate force during
military operations that targeted widespread terrorist activity in the northern Sinai Peninsula,
resulting in killings of civilians and destruction of property, particularly along the border with Gaza,
where there was extensive smuggling of weapons and other equipment to terrorist groups. The
government did not report any civilian casualties during operations in the Sinai”.302
Onder meer AI en HRW voeren in 2017 campagne rond verdwijningen en standrechtelijke executies
door het leger en de politie in de Sinaï. Vooral het neerschieten van tien vermeende aanhangers van
WS in al Arish lokt protest uit, ook bij inwoners van de stad. Zes van de tien zaten in de gevangenis
toen ze werden gedood.303
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De Egyptische autoriteiten leggen vanaf 2013 een steeds grotere bufferzone aan langs de grens tussen
Gaza en de noordelijke Sinaï en vernielen honderden tunnels, die onder meer gebruikt worden om
wapens te smokkelen.304
Door de aanleg van de bufferzone zijn in de omgeving van Rafah de afgelopen jaren zo’n 3.255
gebouwen vernield, waaronder huizen en scholen, winkels en administratieve gebouwen. Zo’n 685
hectaren landbouwgrond zijn platgewalst. Een duizendtal families zijn noodgedwongen verhuisd uit de
grenszone met Gaza.305
De uitgezette families moeten zelf op zoek naar een nieuwe woonst. Velen verhuizen naar de stad al
Arish, anderen trekken naar landbouwzones in Salehia, in de noordoostelijke provincie Sharqiya, of
gaan in Cairo of Ismaïlia wonen, zegt HRW.306
Volgens HRW hebben de Egyptische autoriteiten de regels van het humanitaire recht met voeten
getreden door de massale vernielingen van huizen:
“Human Rights Watch determined that the large-scale destruction of at least 3,255 buildings in
Rafah to counter the threat of smuggling tunnels was likely disproportionate and did not meet
Egypt’s obligations under international human rights law or the laws of war”. 307
Meer dan eens worden strafmaatregelen opgelegd die alle burgers treffen, bijvoorbeeld het afsnijden
van alle telefoonlijnen of massale arrestaties na terreuracties.308
In mei 2019 publiceert HRW een rapport dat betrekking heeft op mensenrechtenschendingen in de
Sinaï. HRW constateert onder meer dat de Egyptische autoriteiten op massale schaal burgers van de
gebieden waar WS het meest actief is, arbitrair arresteren. Het zou gaan om duizenden mensen.
Sommigen van de arrestanten verdwijnen. HRW beschrijft de routine die daarbij gebruikt wordt:
“According to locals who spoke to Human Rights Watch, the police and military treated residents
of these areas with automatic suspicion. They said that soldiers, sometimes accompanied by
Interior Ministry police forces and army-sponsored militia members, traveling in convoys of
armored vehicles, regularly cordoned off neighborhoods and moved from house to house, asking
for men by name or arresting whoever happened to be present. In no case that Human Rights
Watch documented did authorities present a warrant or tell residents why they were making
arrests, witnesses said. Typically, arresting officers said they would take someone for routine
questioning and return them shortly. In reality, most people who have been arrested have been
detained for long periods, sometimes years. Human Rights Watch documented 50 cases of local
residents arbitrarily arrested by government security forces. In 39 of these cases, authorities likely
forcibly disappeared them. Of those forcibly disappeared, 14 have been missing for at least three
years. In none of these cases did prosecutors investigate the disappearance or subsequent alleged
torture of detainees.”309
HRW stelt dat in bepaalde gevallen de militairen verdachte personen ombrengen. Ook is er sprake van
mishandeling en foltering in detentie. HRW constateert in mei 2019 het volgende:
“The military detained most of those arrested in North Sinai at three sites: Battalion 101, located
in al-Arish; Camp al-Zohor, a converted youth and sports center in Sheikh Zuwayed; and al-Azoly,
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a military prison inside Al-Galaa Military Base, the headquarters of the Second Field Army in the
Suez Canal city of Ismailia. Residents arrested by the police are typically transferred to the North
Sinai governorate headquarters of the Interior Ministry’s National Security Agency, also in al-Arish.
Far removed from any judicial oversight, detainees at these sites lack basic rights and sometimes
are subject to abuse. In this report, Human Rights Watch documented 10 cases in which detainees
or their relatives said they had been physically abused, including by beatings and electric shocks,
almost always by soldiers in uniform. They described how this abuse, which in many cases appeared
to amount to torture, occurred while they were forcibly disappeared—i.e., when their detention was
kept secret from relatives or lawyers—and kept in overcrowded cells without adequate food,
clothing, clean water, or healthcare.”310

4.2. Gebieden buiten de Noordelijke Sinaï
4.2.1. Methodes en doelwitten van de gewapende, islamitische groeperingen
In de laatste drie maanden van 2016 deden er zich op het Egyptische vasteland dertien aanvallen door
militanten voor. In de eerste drie maanden van 2017 waren er maar drie incidenten, met name in New
Valley, Qalyubia en Damietta. Twee van de drie aanvallen waren het werk van Hasm. Het is het laagste
aantal incidenten in Egypte sinds jaren.311
Behalve het leger en de politie zijn ook christelijke Egyptenaren en gebeurlijk ook toeristen doelwitten
van meer bepaald IS Misr-terrorisme. Op 11 december 2016 doodde een bom 25 personen vlakbij de
Koptische Sint Marc-kathedraal in Caïro. IS Misr eiste de aanslag op.312 Op 19 februari 2017
verspreidde IS een video waarin de organisatie meer geweld aankondigde tegen de Egyptische
koptische gemeenschap.313 Op 9 april 2017, Palmzondag, ontpfoften twee bommen in kerkgebouwen.
In de Mar Girgis-kerk in Tanta vielen 29 doden en 71 gewonden. Nabij de Sint Marc-kathedraal in
Alexandrië vielen 18 doden en 35 gewonden. Beide aanslagen werden opgeëist door IS Misr. 314 Het
waren deze aanslagen die president Sisi ertoe deden besluiten om voor het eerst voor drie maanden
de noodtoestand in Egypte uit te roepen.315 Op 26 mei 2017 werd een bus met koptische pelgrims op
weg naar het klooster van Sint Samuel door terroristen tegengehouden, waarna 28 pelgrims werden
gedood en 25 gewond.316 De aanslag werd niet opgeëist, maar een expert van het Tahrir Institute for
Middle East Policy verklaarde dat IS Misr naar alle waarschijnlijkheid verantwoordelijk was. 317 Op 29
december 2017 opende een gewapende man het vuur op een groep christenen vklabij de Sint Menaskerk in Helwan. Tien omstaanders en een politieman werden gedood. Er vielen ook tien gewonden.318
IS Misr liet weten dat de dader één van zijn “soldaten” was. 319 Op 2 november 2018 vallen gemaskerde
mannen een konvooi van koptische pelgrims uit Minya en Sohag aan dat op weg is naar het klooster
van Sint Samuel. Twee bussen kunnen ontkomen maar in een derde bus worden zeven mensen gedood
en twaalf gewond. De aanslag wordt opgeëist door IS Misr.320 Voor een volledigere lijst met incidenten:
zie hoofdstuk 2.2. Veiligheidsevolutie.

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320

HRW, 28/05/2019, url
TIMEP, 17/08/2017, url
The New York Times, 13/12/2016, url
MEMRI, 20/02/2017, url
The Guardian, 09/04/2019, url; The Independent, 09/04/2017, url
Al Jazeera, 09/04/2019, url
BBC, 26/05/2017, url
Al Jazeera, 26/05/2017, url
Reuters, 29/12/2017, url
BBC, 29/12/2019, url
Al Jazeera, 02/11/2018, url; The Washington Post, 02/11/2018, url; VOANews, 02/11/2018, url

Pagina 42 van 87

EGYPTE. Veiligheidssituatie
11 december 2019

Ook toeristen worden af en toe geviseerd op het vasteland. In januari 2016 raakten drie Europese
toeristen gewond bij een aanval op hun hotel in Hurghada, aan de Rode Zee.321 Op 15 juli 2017 werden
op een strand in Hurhada twee Duitse toeristes doodgestoken. Er vielen ook meerdere gewonden. Een
Tsjechische toeriste overleed later in het ziekenhuis. Volgens de Egyptische autoriteiten stond de dader
in nauw contact met IS.322 Op 28 december 2018 wordt nabij de pyramides van Giza een bomaanslag
gepleegd op een bus met Vietnamese toeristen. Drie Vietnamezen en één Egyptenaar komen om. Er
vallen ook tien gewonden.323 Op 19 mei 2019 werd opnieuw een bomaanslag gepleegd op een bus
met Zuid-afrikaanse toeristen nabij de piramides van Giza. Er vallen veertien gewonden.324
Het Australian Strategic Policy Institute schrijft in maart 2018 in haar Counterterrorism Yearbook 2018
het volgende:
“Militant groups choose targets in accordance with their aims and objectives: IS is known to
indiscriminately kill civilians as well as security personnel, whereas al-Qaeda and Muslim
Brotherhood affiliates usually refrain from seeking out civilian targets. For example, Lewa al-Thawra
and Hasm have published statements denying their involvement in the attack on Christian civilians
in the Cairo church bombing in December 2016. Lewa al-Thawra claimed responsibility for attacks
on security personnel, including the assassination of Lieutenant-General Adel Rajaei in October
2016 in Cairo, perhaps in retaliation for the dismantling of a network of smuggling tunnels between
Sinai and the Gaza Strip. Hasm targets have included the Grand Mufti, other public figures, army
officers, embassies and security forces, such as in the small explosion that was detonated at the
Myanmar Embassy in Cairo in October 2017 in retaliation for the treatment of Muslim Rohingya.
That was the first time Hasm claimed an attack on non-security personnel, indicating a possible
shift towards a wider range of government targets. Hasm also claimed the attack on security
personnel in Giza Province in the western desert in October, but its claim was discounted. In early
November, an emerging group named Ansar al-Islam—with likely links to al-Qaeda—claimed
responsibility for the attack in a brief statement, and announced that Emad Eddin Abdel Hamid,
former Egyptian military officer turned militant, had been killed in a retaliatory strike by security
forces on 31 October.”325
In 2018 en 2019 bleven bepaalde terroristen actief op het Egyptische vasteland. Het Australian
Strategic Policy Institute meldt in maart 2019 dat er terroristische cellen actief zijn in Caïro en Giza
en dat er ook sprake is van activiteiten van aan al Qaeda-geaffilieerde militanten aan de westelijke
grens.326

4.2.2. Methodes en doelwitten van de veiligheidsdiensten
De strijd tegen terreur wordt in het hele land met harde hand gevoerd en de Egyptische
veiligheidsdiensten hebben geen goede reputatie, zegt het mensenrechtenrapport van het
Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken van maart 2017.327
“The most significant human rights problems were excessive use of force by security forces,
deficiencies in due process, and the suppression of civil liberties. Excessive use of force included
unlawful killings and torture”.328
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Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vervolgt dat:
“There were continued reports of suspected terrorists and other suspected criminals killed during
security raids conducted by police. The Interior Ministry claimed police officers fired at suspects
only when suspects fired first. Rights groups claimed these shootings might have amounted to
extrajudicial killings”.329
Begin 2017 worden 1538 personen door een rechtbank in Caïro bestempeld als terroristen. Ze
verliezen hun burgerrechten, hun goederen worden in beslag genomen en hun paspoorten
geconfisqueerd, wat reizen naar het buitenland onmogelijk maakt. Het betreft in hoofdzaak leden van
de Moslimbroederschap en hun familieleden, jonge activisten en enkele publieke personaliteiten.330
Het Australian Strategic Policy Institute schrijft in maart 2018 in haar Counterterrorism Yearbook 2018
het volgende:
“The president [Sisi] declared a state of emergency for three months from 19 April 2017, which
remains in place at the time of writing. Although extended state-of-emergency periods in Egypt
aren’t unusual, this policy allows the authorities to exercise ‘de facto emergency powers which
greatly reduces individual human rights and freedoms’.”331
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5. Geografische spreiding van het conflict
Het onderzoekscentrum TIMEP publiceert op zijn website een gedetailleerde “security map” waarop
veiligheidsincidenten worden aangeduid volgens de plaats van het gebeuren, de vermoedelijke
dader(s) en het type van actie. Vooral de noordelijke en centrale Sinaï, de zuidelijke provincie Fayoum,
de ruime omgeving van Cairo en de provincies ten noorden van de hoofdstad hebben te maken met
geweld.332

5.1. Sinaï
Het Sinaï-schiereiland is opgedeeld in twee provincies, Noord-Sinaï en Zuid-Sinaï. Noord-Sinaï telt zes
steden: al Arish, de provinciale hoofdstad, Bir (Beir) al Abd, Sheikh Zuwaid, Rafah, al Hasana en Nakhl.
Er wonen bijna 450.000 inwoners op het schiereiland.333
De meeste aanvallen van de WS vinden plaats in de noordelijke Sinaï, in de districten al Arish, Rafah
en Sheikh Zuwaid. (zie hoofdstuk 2.2 Veiligheidsevolutie). 334 Volgens TIMEP gaat het in de eerste
maanden van 2017 over 39 terreuraanvallen per maand.335
Sinds half 2016, slaat de WS ook toe in de centrale Sinaï, in de meer zuidelijke delen van de noordelijke
Sinaï. Zo worden in oktober 2016 twaalf agenten gedood ongeveer veertig kilometer buiten de stad
Bir al Abd, in een woestijnachtige regio die tot dan toe gespaard was van geweld. Het is de eerste
keer dat de WS een grote aanval uitvoert buiten Rafah, Sheikh Zuwaid en al Arish, schrijft de
Egyptische krant Al Ahram.
“The area is not populous. There is no agricultural or farming activity. It is sparsely inhabited by
Bedouins and, for the most part, the local Bedouins have the reputation of being calm and peaceful.
Some are employed by local cement factories and quarries and there is probably some trafficking
in drugs and illicit arms. The social environment is not one noted for religious extremism. Even
where extremism exists, it cannot be compared to Rafah and Sheikh Zuweid”. 336
De situatie wijzigt niet in 2018 en 2019. De meest aanzienlijke mate van geweld doet zich voor in
Noord-Sinaï, en vooral het gebied rond de steden Rafah, Sheikh Zuwaid en al Arish (zie hoofdstuk 2.2.
Veiligheidsevolutie).

5.2. Gebieden buiten de Sinaï
De gewapende islamitische acties buiten de Sinaï blijven tussen mei 2016 en mei 2017 relatief beperkt
en vinden vooral plaats in de buurt van Greater Cairo en Giza, maar ook heel af en toe in de provincies
Alexandrië, Damietta, Gharbia, Minufiyah, Qalyoubiya, Fayoum en Minya. Deze situatie wijzigt niet in
2018 en 2019. Er zijn gebeurlijk aanslagen in voornoemde provincies, vooral tegen politionele en
militaire doelwitten, tegen koptische christenen en af en toe toeristen (zie hoofdstuk 2.2.
Veiligheidsevolutie).337
Het gaat onder meer om brandstichtingen, aanvallen met bommen, schietpartijen, ontvoeringen,
zelfmoordacties, ontvoeringen en onthoofdingen.338
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Enkele jaren geleden was vooral de bij al Qaeda aanleunende Ajnad Misr actief op het Egyptische
vasteland, maar sinds 2015 hebben andere organisaties het voortouw genomen, zoals de IS Misr, het
Popular Resistance Movement, en later Hasm en Lewaa al Thawra.339
De niet-opgeëiste acties
Moslimbroederschap.340
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6. Interreligieus geweld
Tussen het gedwongen vertrek van president Moebarak in februari 2011 en de afzetting van president
Morsi in juli 2013 nemen de religieuze incidenten toe en vooral de (koptische) christenen en de kleine
groep islamitische sjiieten zijn er het slachtoffer van. 341
Eind 2013 keert de religieuze rust langzaam terug en vanaf 2014 zijn er minder gewelddadige
conflicten, zeggen diverse bronnen in 2015.342
Maar in 2016 en 2017 neemt het geweld tegen de koptische gemeenschap opnieuw toe en plegen de
WS en de IS Misr verscheidene bloedige aanslagen waarbij tientallen slachtoffers vallen. In een
videoboodschap in december 2016, na een aanval op een koptische kerk in Cairo, kondigt de IS Misr
aan dat het zijn campagne tegen de christenen zal opvoeren. "Oh, crusaders in Egypt, this attack that
struck you in your temple is just the first, with many more to come, God willing", klinkt de
boodschap.343
Tientallen koptische families vluchten eind 2016 en begin 2017 uit de noordelijke Sinaï, nadat een
achttal van hun geloofsgenoten vermoord zijn, in en rond al Arish. 344 In dezelfde periode doen er zich
nog andere gewelddaden voor van de IS Misr en WS tegen christenen en christelijke instituties. De
propaganda van IS tegen christenen wordt steeds dreigender.345
De site Eshad geeft een gedetailleerde lijst van incidenten, informeert over de grote aanslagen op
koptische kerken (december 2016, april 2017) en koptische pelgrims (mei 2017), maar ook over
verscheidene moorden in Arish en op enkele andere plekken, brandstichtingen van woningen,
afpersingen en verdwijningen van koptische burgers.346
De repressie tegen blasfemie is sinds 2015 toegenomen en zowel christenen als kritische moslims en
atheïsten zijn hiervoor al veroordeeld.347
Op 19 februari 2017 verspreidde IS een video waarin de organisatie meer geweld aankondigde tegen
de Egyptische koptische gemeenschap.348
Het Australian Strategic Policy Institute schrijft in maart 2018 in haar Counterterrorism Yearbook 2018
het volgende:
“Some relatively highly sophisticated and coordinated attacks took place in 2017 against
government, military and civilian targets, including pilgrims and places of worship. Notably, attacks
on Coptic Christians increased; two churches were attacked by suicide bombers in Tanta and
Alexandria on Palm Sunday, killing 45 people, and an armed gunman ambushed a busload of
Christian pilgrims in Minya, killing 28. Due to the sectarian focus, IS was thought to be behind all
the attacks, despite claiming the only Palm Sunday attacks.”349
International Crisis Group toont zich in een rapport van januari 2018 pessimistisch:
Egypt’s security situation has deteriorated considerably in 2017 with local jihadists perpetrating
attacks that have targeted civilians and claimed hundreds of lives … Egypt has experienced
numerous jihadist attacks in recent years, especially in the Sinai peninsula where an insurgency has
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raged since 2013. But there was a qualitative and quantitative change in the nature of major attacks
carried out against civilians in 2017. Two religious groups – Christians, who account for 10-15 per
cent of Egypt’s population, and Muslims who follow Sufi practices – increasingly are targeted by
local affiliates of the Islamic State (ISIS), which had initially focused almost exclusively on security
forces.350
Voor een indicatieve lijst met incidenten: zie hoofdstuk 2.2. Veiligheidsevolutie.
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Samenvatting
Sinds zijn verkiezing in mei 2014 regeert president Sisi met harde hand over Egypte. Politieke oppositie
wordt maar matig geduld. Het nieuwe parlement, dat in het najaar 2015 verkozen is, steunt met een
ruime meerderheid de presidentiele aanpak. In februari 2018 is president Sisi met ruime meerderheid
verkozen voor een tweede termijn als president. In april 2019 trok hij door een grondwetswijziging
meer macht naar zich toe. In september 2019 organiseerden in hoofdzaak jongeren een aantal
straatprotesten in Caïro en andere Egyptische steden. De repressie was hard en de protesten doofden
snel uit.
De Moslimbroederschap laat nog weinig van zich horen: het is verdeeld, zijn leiders zitten in de
gevangenis of zijn uitgeweken naar het buitenland. Volgens de autoriteiten zijn er uit kringen van
jonge Moslimbroeders een aantal gewelddadige organisaties voortgekomen, onder meer Hasm en
Lewaa al Thawra. Ze plegen aanslagen tegen veiligheidsdiensten en vertegenwoordigers van het
regime.
Terrorisme is er voorts van een hele reeks islamitische organisaties en vooral van de Wilayat Sinaï
(WS) en de IS Misr, min of meer autonome Egyptische takken van de Islamitische Staat (IS). Ze keren
zich niet alleen tegen het regime maar ook tegen de christelijke minderheid.
Volgens de geraadpleegde bronnen zijn er bijna dagelijks gewelddadige botsingen tussen de
veiligheidsdiensten, -leger en politie-, en militanten van de WS in de noordelijke Sinaï waarbij
honderden doden vallen zijn aan beide kanten. Maar de cijfers zijn niet altijd betrouwbaar, zegt het
onderzoekscentrum TIMEP.
“The number of deaths reported in military operations over the past years greatly exceeds even
the highest bounds of the estimates of the number of fighters in the province, raising doubts about
the validity of either the figures reported or the identity of the individuals killed”. 351
Sinds halfweg 2016 zijn er ook meer incidenten in de centrale regio van de Sinaï, die tot dan toe
relatief rustig was.
Bijna alle aanslagen in de Sinaï worden gepleegd door de WS, dat onder zijn leden bedoeïen, gewezen
politiemensen en militairen, jihadisten uit vroegere organisaties en buitenlandse strijders telt.
Zowat alle geraadpleegde bronnen specifiëren dat bij beschietingen en bombardementen van
vermeende militanten in de Sinaï ook burgers omkomen. Na de aanleg van bufferzones langs de grens
met Gaza is een duizendtal families noodgedwongen verhuisd.
Tientallen koptische families zijn eind 2016 en begin 2017 uit de Sinaï gevlucht na aanvallen van de
WS tegen kopten. Deze diaspora duurt voort in 2018. Op het Egyptische vasteland heeft de IS Misr
zijn strijd tegen de koptische gemeenschap opgevoerd. Zware aanslagen op verscheidene kerken
hebben tientallen gelovigen het leven gekost.
Ook soefi-moslims worden geviseerd. Bij een aanval van WS op de Radwa-moskee in Bir al Abed
komen in november 2017 305 mensen om het leven. Het is de dodelijkste terroristische aanslag uit
de geschiedenis van Egypte.
De nieuwe radicale organisaties Hasm en Lewaa al Thawra richten zich vooral tegen militaire en
politionele doelwitten, niet tegen burgers. De twee organisaties hebben de IS Misr aanvallen tegen de
kopten expliciet veroordeeld.
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In hun strijd tegen terreur op het vasteland, tonen de veiligheidsdiensten zich meer dan kordaat, zegt
ook het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.
“Due process problems included the excessive use of preventative custody and pretrial detention,
the use of military courts to try civilians, trials involving hundreds of defendants in which authorities
did not present evidence on an individual basis, and arrests conducted without warrants or judicial
orders”.352
In februari 2018 heeft president Sisi de Comprehensieve Operatie Sinaï 2018 gelanceerd, een
grootschalige militaire actie die tot doel heeft niet alleen WS in Sinaï, maar het terrorisme in geheel
Egypte te elimineren. Bij de actie zijn honderden militanten omgekomen, honderden arrestaties
verricht en vele schuilplaatsen en wapendepots ontmanteld. Ongetwijfeld heeft de operatie
aanzienlijke schade toegebracht aan de operationele capaciteit van de diverse gewelddadige
organisaties. Er heerst verdeeldheid onder experts of de campagne van de Egyptische
veiligheidstroepen in Sinaï effectief is. Een expert van het onderzoekscentrum Hafryat stelt dat de WS
aanzienlijk verzwakt is en dat het leger in 2020 de totale controle over de Sinaï zal heroveren. Experts
van het onderzoekscentrum The Soufan Group en van het Australian Policy Institute vrezen
daarentegen dat de harde aanpak van de autoriteiten de lokale bevolking van zich doet vervreemden.
HRW wijst er dan weer op dat alle strijdende partijen mensenrechtenschendingen begaan in de Sinaï.
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Bijlagen
Bijlage 1: kaart van de provincies

Provincies (governoraten)353

De cijfers op de kaart komen overeen met de volgende provincies: 1 Matruh, 2 Alexandrië, 3 Beheira,
4 Kafr al Sheikh, 5 Dakahlia, 6 Damietta, 7 Port Said, 8 Noord-Sinaï, 9 Gharbia (Gharbiyah), 10
Minufiyah (Monufia), 11 Qalyoubiya, 12 Sharqiya, 13 Ismaïlia, 14 Giza, 15 Fayoum, 16 Cairo, 17 Suez,
18 Zuid-Sinaï, 19 Beni Suef, 20 Minya, 21 Nieuwe Vallei, 22 Assioet, 23 Rode Zee, 24 Shohak, 25
Qena, 26 Luxor en 27 Aswan.
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Bijlage 2: Lijst van veiligheidsincidenten in Egypte van maart 2018 tot
oktober 2019
Maart 2018
- 24 maart 2018: enkele dagen vóór de presidentsverkiezingen wordt een bomaanslag gepleegd op
het konvooi van het hoofd van de veiligheidsdiensten in Alexandrië, generaal Mustafa al-Nimr. Hij blijft
ongedeerd, maar één politieman komt om. Er vallen ook vier gewonden.354 De volgende dag overlijdt
nog een gewonde politieman.355
- 25 maart 2018: in Beheira doden veiligheidsdiensten zes leden van de terroristische groep Hasm.
Volgens de autoriteiten zitten ze achter de aanslag, een dag eerder, in Alexandrië.356
- 31 maart 2018: het Egyptische leger doodt zes islamitische militanten in noord Sinaï. Tijdens de
gevechten worden een legerofficier en een soldaat gedood.357
April 2018
- 14 april 2018: in de Sinaï breken zware gevechten uit tussen het leger en militanten die een aanval
plannen op een militair kamp. Veertien militanten en acht soldaten worden gedood. Vijftien militairen
raken gewond.358
- 18 april 2018: het Egyptische leger doodt bij een militaire operatie een hooggeplaatste ‘emir’ van IS
in Sinaï. Nasser Abu Zakoul was de bevelhebber van de terroristen in centraal Sinaï.359
Mei 2018
-9 mei 2018: de Egyptische veiligheidsdiensten stellen dat een aantal Egyptische leden van IS training
hebben gekregen van IS in Syrië en Irak.360
Juni 2018
- 21 juni 2018: bij een gecombineerde operatie van leger en politie worden 32 militanten gedood in
de Sinaï. Er worden ook tientallen mannen gearresteerd.361
- 28 juni 2018: Egyptische veiligheidstroepen doden vier leden van de groep Hasm bij invallen in
schuilplaatsen in Alexandrië. Twee mannen worden gearresteerd. Volgens de autoriteiten zou het de
terroristische cel betreffen die in maart een aanslag heeft gepleegd op het hoofd van de
veiligheidsdiensten in Alexandrië.362
Juli 2018
- 24 juli 2018: in al Arish doden Egyptische veiligheidstroepen 13 militanten bij een vuurgevecht. 363
- 28 juli 2018: bij een raid in Sheikh Zuweid, in noord-Sinaï doodt het Egyptische leger een topman
van IS in de Sinaï, Mohammed Abdel-Latif Abu Jazr alias Abu Jafar al-Maqdisi.364
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Augustus 2018
- 1 augustus 2018: de Egyptische politie ontdekt een schuilplaats van de groep Hasm nabij de stad al
Obour in de provincie Qalyubia, in de Nijldelta. Vijf leden van Hasm die probeerden te ontsnappen,
worden doodgeschoten.365
- 5 augustus 2018: bij een schietpartij in de wijk al-Salaima in al Arish in noord-Sinaï doodt de politie
elf veronderstelde terroristen.366 Dezelfde dag voeren de veiligheidstroepen een massieve militaire
operatie uit op een groot aantal plaatsen in noord- en centraal-Sinaï. Daarbij worden 52 militanten
gedood en tientallen anderen opgepakt.367
- 11 augustus 2018: de Egyptische politie voorkomt een zelfmoordaanslag op de Sint Mariakerk in
Mostorod-Qalioubiya, ten noorden van Caïro. Een zelfmoordenaar blaast zichzelf op nadat hem
toegang tot de kerk is ontzegd. Hij is het enige slachtoffer.368
- 12 augustus 2018: de Egyptische politie doodt bij een schietpartij twaalf militanten die opereerden
vanuit een schuilplaats in de wijk Malalaha, vlakbij het hoofdbureau van de politie in al Arish in noordSinaï.369
- 13 augustus 2018: bij een schietpartij met de politie in 6 Oktober stad in Caïro komen zes militanten
om het leven.370
- 14 augustus 2018: de Egyptische autoriteiten arresteren zes leden van een veronderstelde
terroristische cel die betrokken zou zijn bij een mislukte zelfmoordaanslag op de Sint Mariakerk in
Mostorod-Qalioubiya.371
- 25 augustus 2018: Egyptische politie slaat een aanval af van militanten op een checkpoint op de
kustweg in noord-Sinaï. Vier aanvallers worden doodgeschoten.372
- 27 augustus 2018: in de buurt van het dorp Akhmim, nabij de snelweg Assioet-Sohag in OpperEgypte doodt de politie bij een schietpartij vijf militanten.373
- 29 augustus 2018: de Egyptische autoriteiten verklaren dat er de voorbije dagen grootscheepse
militaire acties zijn uitgevoerd in de westelijke woestijn en in de Sinaï. De Egyptische land- en
luchtmacht hebben in de westelijke woestijn zeven personen gedood die ze omschreef als ‘uiterst
gevaarlijke takfiri’s’. Bij verschillende raids in de Sinaï werden dan weer dertien militanten gedood en
achttien personen gearresteerd.374
September 2018
-10 september 2018: de Egyptische politie doodt elf terroristen, waaronder twee uitzonderlijk
gevaarlijke personen, bij een schietpartij in de wijk Gessr al-Wadi, in al Arish in noord-Sinaï. Volgens
de autoriteiten stond de groep op het punt om een aanslag te plegen.375
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Oktober 2018
- 3 oktober 2018: bij een schietpartij in al Arish in noord-Sinaï doden Egyptische veiligheidstroepen
vijftien veronderstelde terroristen.376
- 8 oktober 2018: in de Libische stad Darnah wordt de Egyptische terrorist Hisham Ashmawi opgepakt
door troepen die loyaal zijn aan generaal Khalifa Haftar. De arrestatie is het gevolg van een nauwe
samenwerking tussen de Egyptische veiligheidsdiensten en elite-eenheden van Haftar.377
- 9 oktober 2018: bij een schietpartij even buiten al Arish in noord-Sinaï doden Egyptische
veiligheidstroepen tien militanten.378
- 15 oktober 2018: de Egyptische politie voert een veiligheidsoperatie uit in de provincie al Ghanayem,
in opper-Egypte. In de buurt van de snelweg tussen Assioet en Sohag worden negen militanten
doodgeschoten die volgens de autoriteiten een aanslag beraamden.379
- 16 oktober 2018: de woordvoerder van de Egyptische strijdkrachten, kolonel Tamer el-Refai,
verklaart aan de pers dat sinds de lancering van Operatie Sinai 2018 in februari 2018 leger en politie
ruim 450 terroristen gedood hebben. De meerderheid van de veiligheidsoperaties speelden zich af in
noord- en centraal Sinaï, de Nijldelta en de westelijke woestijn. 380
- 24 oktober 2018: Egyptische veiligheidstroepen stoten in het gebergte nabij de Farafra oase in de
westelijke woestijn op een groep voortvluchtige terroristen. Bij een vuurgevecht komen elf militanten
om het leven. Een groot wapenarsenaal wordt in beslag genomen.381
November 2018
- 2 november 2018: gemaskerde mannen vallen een konvooi van koptische pelgrims uit Minya en
Sohag aan dat op weg is naar het klooster van Sint Samuel in de provincie Beni Suef. Twee bussen
kunnen ontkomen maar in een derde bus worden zeven mensen gedood en twaalf gewond. De aanslag
wordt opgeëist door Islamitische Staat.382
- 4 november 2018: Egyptische veiligheidstroepen die de daders van de aanslag van twee dagen
daarvoor in Minya achtervolgen, doden in de westelijke woestijn van Minya negentien militanten.
Volgens de autoriteiten gaat het om de daders van de aanslag twee dagen eerder.383
- 12 november 2018: Egyptische veiligheidstroepen slagen er in om een zelfmoordaanslag op een
militair checkpoint is al Arish, in noord-Sinaï te verijdelen.384
- 22 november 2018: bij een schietpartij in al Arish doden veiligheidstroepen twaalf militanten.385
December 2018
- 8 december 2018: de Egyptische autoriteiten verklaren twee leden gedood te hebben van de
terroristische cel die in november een aanslag uitvoerde op een bus christelijke pelgrims in Minya. 386
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- 12 december 2018: de Egyptische autoriteiten delen mee dat ze de jongste tijd 27 terroristen heeft
gedood in de steden Sinaï en Suez. Bij de operaties kwam ook één soldaat om. De Egyptische
luchtmacht heeft drie militanten gedood in de westelijke woestijn, nabij de Libische grens. 387
- 20 december 2018: de Egyptische politie doodt acht veronderstelde extremisten bij raids op
schuilplaatsen in Caïro en Giza. Er worden ook vier mannen gearresteerd. Volgens de autoriteiten
betreft het leden van Hasm die van plan waren aanslagen te plegen tijdens de aankomende christelijke
feestdagen.388
- 23 december 2018: een veiligheidsoperatie in al Arish, in noord-Sinaï leidt tot een schietpartij tussen
militairen en veronderstelde terroristen. Er komen veertien militanten om.389
- 28 december 2018: nabij de pyramides van Giza wordt een bomaanslag gepleegd op een bus met
Vietnamese toeristen. Drie Vietnamezen en één Egyptenaar komen om. Er vallen ook tien gewonden.
390

- 29 december 2018: Egyptische veiligheidstroepen doen invallen in schuilplaatsen van militanten in
de hoofdstad en in noord-Sinaï. In de wijk 6 Oktober in de provincie Giza worden 14 militanten gedood.
In de wijk al-Wahat al-Baharia worden 16 militanten gedood. In al Arish in noord-Sinaï worden 10
militanten gedood. Volgens de Egyptische autoriteiten betrof het extremisten die aanslagen wilden
plegen tijdens het koptische kerstfeest.391
Januari 2019
- 5 januari 2019: een politieofficier komt om wanneer hij een bom probeert te ontmijnen, nabij een
kerk in oostelijk Caïro. Twee politiemannen raken gewond.392
- 12 januari 2019: de politie voert een raid uit op een schuilplaats van militanten in het gebergte van
de provincie Sohag. Bij een vuurgevecht komen zes veronderstelde extremisten om het leven. 393
- 19 januari 2019: in noordelijk Sinaï kidnappen Islamitische militanten een christelijke man die
werkzaam is als forensisch expert bij de politie.394
- 22 januari 2019: de Egyptische autoriteiten melden dat zeven militairen, waaronder één officier
omgekomen zijn bij zware gevechten in de Sinaï. De autoriteiten claimen voorts dat 59 militanten zijn
gedood en 142 verdachten zijn gearresteerd.395
Februari 2019
- 5 februari 2019: IS-militanten voeren een aanval uit op een politie-checkpoint in de provincie ElWadi El-Gedid, nabij de grens met Libië. Vier politiemannen raken gewond.396
- 16 febuari 2019: IS voert een aanval uit op een checkpoint van het leger in noord-Sinaï. Vijftien
militairen worden gedood of gewond. Ook zeven IS-militanten komen om het leven.397
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- 19 februari 2019: in de wijk Darb al-Ahmar in Caïro doodt een zelfmoordterrorist twee politiemannen.
Drie andere agenten raken gewond, waarvan er een later overlijdt.398 Dezelfde dag voeren Egyptische
strijdkrachten twee veiligheidsoperaties uit in al Arish, in de noord-Sinaï. Daarbij worden zestien
veronderstelde militanten gedood.399
- 20 februari 2019: in Caïro worden negen mannen opgehangen, na veroordeeld te zijn geweest voor
de moord op de Egyptische procureur-generaal Hisham Barakat. Barakat werd in 2015 gedood door
een autobom.400
Maart 2019
- 7 maart 2019: militanten vallen een politiecheckpoint aan in zuidelijk Caïro en verwonden een
officier. In een daaropvolgend vuurgevecht worden drie militanten gedood. Elders in Caïro doodt de
politie nog vier militanten bij een raid op een appartement in zuidelijk Caïro. Volgens de autoriteiten
waren de zeven gedode mannen leden van Hasm. 401
- 11 maart 2019: het Egyptische leger deelt mee in de recente periode 46 gewapende strijders gedood
te hebben in noord-Sinaï.402
April 2019
- 7 april 2019: in New Nozha, een buitenwijk van Caïro beschieten onbekenden een politiebus. Een
politiekapitein en een agent komen om. Twee andere agenten raken gewond. 403
- 9 april 2019: een vijftienjarige zelfmoordterrorist doodt vier politiemannen en drie burgers op een
markt in Sheikh Zuweid, in noord-Sinaï. Er vallen 27 gewonden.404
- 12 april 2019: in Giza komt het tot een vuurgevecht tussen de politie en militanten. Zes militanten
worden daarbij gedood. Volgens de autoriteiten betreft het leden van de groep Hasm. 405
Mei 2019
- 16 mei 2019: bij zware gevechten tussen islamistische militanten en het leger in de noordelijke Sinaï
komen 47 jihadisten en 4 militairen om het leven.406
- 19 mei 2019: nabij het groot Egyptisch museum bij de piramides van Giza gaat een bom af wanneer
een bus met toeristen passeert. Zestien toeristen raken gewond, onder hen een aantal ZuidAfrikanen.407
- 20 mei 2019: Egyptische veiligheidstroepen voeren raids uit op schuilplaatsen van veronderstelde
terroristen in de wijken al-Shorouk en 6 Oktober in Caïro. Daarbij worden twaalf militanten gedood.
Volgens de Egyptische autoriteiten waren ze aanhangers van Hasm. 408
- 21 mei 2019: politietroepen voeren raids uit op schuilplaatsen van militanten in al Arish in noordSyrië. Er worden zestien militanten gedood. Een groot aantal explosieven en wapens wordt in beslag
genomen.409
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- 29 mei 2019: de Libische generaal Khalifa Haftar levert de in oktober 2018 in Darnah opgepakte
Egyptische terrorist Hisham Ashmawi uit aan de Egyptische autoriteiten.410
Juni 2019
- 5 juni 2019: IS-strijders vallen twee politiecheckpoints aan in al Arish in noord-Sinaï. Acht
politiemannen worden gedood. De IS-militanten maken een tank buit. Een Egyptisch gevechtsvliegtuig
neemt naderhand de tank onder vuur waarbij vijf IS’ers om het leven komen. 411
- 6 juni 2019: Egyptische veiligheidstroepen ontdekken in al Arish de schuilplaatsen van de militanten
die verantwoordelijk waren voor de aanval van de dag voordien. Bij een hevig vuurgevecht worden
veertien jihadisten gedood.412
- 7 juni 2019: Egyptische veiligheidstroepen vernemen dat militanten zich schuilhielden op een
boerderij ten zuiden van al Arish. Bij een aanval worden acht militanten gedood.413
- 8 juni 2019: Egyptische veiligheidstroepen schieten vier militanten dood in al Arish. 414
- 13 juni 2019: zes politiemannen raken gewond wanneer een bernbom afgaat wanneer ze met hun
voertuig passeren. De Egyptische autoriteiten delen eveneens mee dat op één dag tijd IS veertien
mensen gekidnapt heeft.415
- 22 juni 2019: vier arbeiders die meewerken aan de constructie van een hek rondom het vliegveld
van al Arish worden door onbekenden doodgeschoten. Vijf andere arbeiders raken gewond. Vermoed
wordt, dat de aanslag het werk is van IS.416
- 25 juni 2019: IS-militanten vallen drie politiecheckpoints aan in al Arish in noord-Sinaï. Zes
politiemannen komen om, acht raken er gewond. Er worden ook vier militanten gedood. 417
Juli 2019
- 17 juli 2019: IS kidnapt negen burgers op een weg in de buurt van Bir al-Abd in noord-Sinaï. Zes
onder hen worden later doodgeschoten omdat ze informanten zouden zijn voor de Egyptische
autoriteiten.418
- 18 juli 2019: bij een IS-zelfmoordaanslag in Sheikh Zuweid, in noord-Sinaï, komen een lid van de
veiligheidstroepen en een burger om het leven. 419
- 20 juli 2019: de luchtvaartmaatschappijen British Airways en Lufthansa staken tijdelijk vluchten op
Caïro wegens niet nader gespecifieerde veiligheidsredenen.420
Augustus 2019
- 4 augustus 2019: nabij een hospitaal in Cairo doet zich een zware explosie voor als een wagen
geladen met explosieven inrijdt op een aantal andere voertuigen. Er vallen 20 doden en 47 gewonden.
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Volgens waarnemers betrof het een ongeluk bij het vervoer van explosieven door een terroristische
groep. De Egyptische autoriteiten beschuldigen Hasm. De groep ontkent.421
- 8 augustus 2019: Egyptische veiligheidstroepen voeren raids uit in de wijk al Shorouk in Cairo en in
Fayoum, buiten de hoofdstad. Volgens de autoriteiten worden 17 leden van de groep Hasm daarbij
gedood.422
September 2019
- 6 september 2019: bij een schietpartij in de oase Bahariya, 300 km ten zuidwesten van Cairo doodt
de politie zes veronderstelde extremisten.423
- 24 september 2019: bij een raid op een schuilplaats van Lewaa al Thawra in de wijk 6 Oktober in
Caïro doodt de Egyptische politie zes militanten.424
- 27 september 2019: bij een aanval van IS in Bir al Abed in noord-Sinaï komen zeven soldaten en
één burger om het leven.425
- 29 september 2019: in al-Arish voeren veiligheidstroepen een aanval uit op een schuilplaats van
militanten. Vijftien veronderstelde extremisten komen om het leven. 426
Oktober 2019
- 12 oktober 2019: in de stad Bir al Abed komen negen burgers om bij een explosie. Dezelfde dag
voeren militanten aanvallen uit op politieposten in Bir al Abed en Rafah. Zeven agenten raken
gewond.427
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