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ESTUDO DO FENÔMENO TERRORISMO NO EGITO 

Ten Cel Inf GUSTAVO ASSAD DE PRAGA RODRIGUES1 

Ten Cel Inf JOSÉ ROBERTO DE VASCONCELLOS CRUZ2 

 

I. INTRODUÇÃO 

O fenômeno terrorismo no Egito vem tomando grandes proporções e 

despertando a atenção da comunidade internacional. 

O Egito é um país situado na porção nordeste da África, em uma importante 

região no Vale do Rio Nilo. Possui fronteira terrestre com a Ásia. Limita-se a 

oeste com a Líbia, ao sul com o Sudão e a nordeste com a Faixa de Gaza e 

Israel. O país também é banhado pelo Mar Mediterrâneo ao norte e pelo Mar 

Vermelho a leste. 

 

Figura 1 - Mapa político do Egito.  

Fonte: Guia Geográfico (2018)3 

                                                           
1 O Ten Cel Assad é instrutor de Operações Militares em Situação de Não Guerra na Escola de Comando 
e Estado Maior do Exército - ECEME. 
2 O Ten Cel Cruz é instrutor da eletiva Oriente Médio na Escola de Comando e Estado Maior do Exército - 
ECEME. 
3 Disponível em: http://www.egito-turismo.com/mapas/mapa.htm 
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O Egito é considerado berço de uma das mais importantes civilizações da 

Antiguidade, possuindo uma das histórias mais ricas do mundo. Para a 

compreensão do fenômeno terrorismo neste país é necessário o estudo de sua 

longa história, desde o Egito Antigo (cerca de 3500 a.C.) até os dias atuais. 

O terrorismo é um fenômeno global de grande impacto à paz e à segurança 

internacional, além de influenciar as relações entre os Estados e as 

comunidades. Cabe ressaltar que a definição de terrorismo não é unânime em 

todos os países. A definição do termo terrorismo está relacionada com a história, 

a cultura e as políticas das nações e organizações internacionais que estudam 

esse fenômeno. O que existe, então, são abordagens diferenciadas: 

governamental, criminal, psicológica, acadêmica e religiosa. Desta forma, a 

interpretação sobre esse fenômeno pode se dar de várias maneiras: como um 

crime, como um ato de guerra, como um ato religioso ou como um ato político. 

(Drozdek de Alcântara, 2013) 

Para o Estado Brasileiro o terrorismo consiste na prática por um ou mais 

indivíduos de atos violentos, por razões de xenofobia, discriminação ou 

preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de 

provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo: pessoa, patrimônio, a 

paz pública ou a incolumidade pública. (Presidência da República, Casa Civil, 

2016)  

A definição do terrorismo, no Egito, ganhou novos contornos em agosto de 

2015, com a aprovação da Lei Antiterrorista. A Lei Nr 95 de 2015 define como 

ato terrorista qualquer ato de uso da força, violência ou ameaça que vise: 

“Perturbar a ordem geral ou comprometer a segurança, interesses ou segurança 

da sociedade; prejudicar as liberdades ou direitos individuais; prejudicar a 

unidade, a paz, a segurança, o ambiente ou edifícios ou propriedade nacionais; 

impedir ou dificultar que autoridades públicas, órgãos judiciais, instalações 

governamentais, e outros realizarem a totalidade ou parte do seu trabalho e 

atividade”. 

A definição egípcia sobre o terrorismo, dada sua larga abrangência e 

imprecisão, é suscetível ao uso arbitrário por parte de autoridades egípcias e, 

portanto, possivelmente pode ser usada contra a oposição local. Segundo (Fal 

Dutra Santos, 2015), a atual definição egípcia sobre terrorismo diverge da 

definição de terrorismo estabelecida pela Resolução 1566 (2004), do Conselho 

de Segurança da ONU, que caracteriza terrorismo como “atos criminosos, 

inclusive contra civis, cometidos com o intuito de causar morte ou lesão corporal 

grave, ou a tomada de reféns, com o objetivo de provocar um estado de terror 

no público em geral ou em um grupo de pessoas”. 

O fenômeno terrorismo no Egito, sua história e suas peculiaridades serão 

estudadas. 

  

http://www.madamasr.com/news/sisi-ratifies-controversial-anti-terrorism-law
http://www.madamasr.com/news/sisi-ratifies-controversial-anti-terrorism-law
http://www.madamasr.com/news/sisi-ratifies-controversial-anti-terrorism-law
http://www.madamasr.com/news/sisi-ratifies-controversial-anti-terrorism-law
http://www.madamasr.com/news/sisi-ratifies-controversial-anti-terrorism-law
http://www.madamasr.com/news/sisi-ratifies-controversial-anti-terrorism-law
http://www.madamasr.com/news/sisi-ratifies-controversial-anti-terrorism-law
http://www.madamasr.com/news/sisi-ratifies-controversial-anti-terrorism-law
http://www.madamasr.com/news/sisi-ratifies-controversial-anti-terrorism-law
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1566%282004%29
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1566%282004%29
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1566%282004%29
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1566%282004%29
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1566%282004%29
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II. DESENVOLVIMENTO 

a. História do Egito 

Para compreender o fenômeno terrorismo no Egito faz-se necessário a 

compreensão da formação do Estado egípcio.  

A origem do Egito remonta às primeiras civilizações da Terra, 

concomitantemente aos Povos da Mesopotâmia, no atual Iraque e os Povos do 

Vale do Yang Tsé e Amarelo, na China. Cerca de 3.500 a.C surgiu no Vale do 

Nilo o Povo egípcio. Durante a Fase pré-dinástica era formado por comunidades 

primitivas, baseado na agricultura em torno das terras irrigáveis do Nilo. 

Pequenas unidades independentes, chamadas de “Nomos”, surgiram e eram 

dominadas por senhores feudais nomarcas4.  

Com o tempo, as disputas entre os nomarcas por poder e terras geraram 

guerras e alianças entre eles. Alguns deles, ao vencerem os demais, tornavam-

se reis, passando a controlar vários nomos. Surgiram então no Egito reinos que 

foram ficando cada vez maiores, até resumirem-se a dois: o do Alto Egito (no 

vale do Nilo) e o do Baixo Egito (no Delta do Nilo). Por volta do ano 3200 a.C, o 

rei Menés, do Alto Egito, conquistou o Baixo Egito, unificando os dois reinos. 

Menés tornou-se então o primeiro faraó (nome que se dava ao rei entre os 

egípcios) e o fundador da primeira dinastia (sucessão de reis pertencentes a uma 

mesma família). 

 

Antigo Império (2750 – 2140 a.C.) 

Durante o Antigo Império os faraós conseguiram impor sua autoridade ao 

reino e, auxiliados por seus funcionários, coordenaram a construção de grandes 

obras públicas, entre elas as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos. 

 

Médio Império (1955 – 1785 a.C.) 

Já no Médio Império os egípcios expandiram seu território em direção ao 

Sul, conquistando a Núbia, região rica em minerais, entre os quais o ouro. Apesar 

da prosperidade material, o reino continuou envolvido em guerras e revoltas 

internas que o enfraqueceram. Isso encorajou os Hicsos, povo originário da Ásia 

Central, a atravessarem o deserto e invadir o Egito, conquistando-o. A vitória dos 

Hicsos deveu-se ao uso de cavalos e carros de combate, desconhecidos pelos 

egípcios. O domínio dos Hicsos em território egípcio durou mais de 150 anos. 

 

Novo Império (1550 – 1070 a.C.). 

Em cerca de 1.500 a.C. o território egípcio foi reunificado sob o comando 

dos faraós, impondo seu controle aos povos que cercavam o vale do Nilo ao sul, 

                                                           
4 Governador de um nomo, no antigo Egito. 
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leste e oeste. Entre 1.500 a.C. a 1.200 a.C. o Egito se estendia da Palestina e 

Síria a este até a Núbia a sul. Foi nessa época, por volta de 1250 a.C., que os 

Hebreus, sob a liderança de Moisés, fugiram do Egito. Outro fato interessante 

dessa época foi a implantação do monoteísmo pelo faraó Amósis IV, em 

adoração ao Deus Aton. Logo após a sua morte, Tutancâmon restabeleceu o 

politeísmo. A partir de 1.200 a.C. que essa grande civilização começa a entrar 

em declínio, perdendo boa parte de seus territórios, sofrendo invasões em todas 

suas fronteiras.  

 

Período de Invasões (1070 a.C. – 639 d.C.) 

Em 525 a.C. o Egito é invadido pelos Persas, tornando-se uma das 

províncias do Grande Império Persa. 

Após dois séculos, o Egito foi conquistado por Alexandre, o Grande. Sob 

seu comando, o Egito passou a ser o mais rico e organizado dos reinos 

“Helenistas” A classe dominante do Egito era, em grande parte, de origem grega, 

com cultura e língua grega. Com a conquista dos reinos helenísticos pelos 

Romanos, o Egito passa a ser também uma de suas colônias. A economia do 

Egito visava explorar ao máximo suas terras a fim de abastecer a capital Roma.  

Entre 200 a 500 d.C, ainda sob o domínio romano, o Egito era um 

importante centro do cristianismo. As perseguições aos cristãos, pelos 

imperadores romanos, tiveram um efeito contrário ao esperado, pois acabaram 

incentivando a conversão de muitos pagãos ao cristianismo. Com o Edito de 

Milão (em 313 d.C.), o imperador romano Constantino proíbe a perseguição aos 

cristãos, dando-lhes liberdade de culto. Em 390 d.C. o imperador Teodósio 

oficializa o cristianismo como religião do Império Romano. 

A conquista árabe do Egito dos bizantinos5 em 639 d.C foi facilitada pelo 

apego da população egípcia ao ramo monofisista do cristianismo, chamados de 

Coptas6, considerada heresia pelas autoridades bizantinas em Constantinopla. 

Durante o Império Bizantino ocorre o surgimento do Islamismo, no Hedjaz, atual 

porção Oeste da Arábia Saudita na Região de Meca e Medina. Por intermédio 

do profeta Maomé (570 – 632 d.C) a religião se espalhou rapidamente, unindo, 

inicialmente, o Povo Árabe e posteriormente os demais Povos, na conquista de 

territórios em nome de Alá. 

 

                                                           
5 O Império Bizantino foi a continuação do Império Romano. Sua capital, Constantinopla (atual 

Istambul), originalmente era conhecida como Bizâncio. Inicialmente parte oriental do Império 
Romano (comumente chamada de Império Romano do Oriente), sobreviveu à fragmentação e 
ao colapso do Império Romano do Ocidente no século V e continuou a prosperar, existindo por 
mais de mil anos até sua queda diante da expansão dos turcos otomanos em 1453. 

6 Os Coptas são cristãos egípcios monofisistas (só reconhecem uma natureza de Cristo), 
cuja evangelização se deu em meados do século I por São Marcos. A  palavra “copta” é uma 
derivação de uma palavra grega que na antiguidade significava “moradores do vale do Nilo” e só 
a partir da Idade Média que ela passou a designar os cristãos egípcios. (Blum Bakour , 2004) 
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Período de influência árabe (639 d.C a 1874) 

A partir da entrada dos árabes muçulmanos e a conquista de Alexandria, o 

Egito, que era um território habitado por cristãos e uma minoria judia, passou a 

ser dominado por um governo árabe muçulmano. Em função da aplicação de 

políticas discriminatórias principalmente por adoção de leis fiscais diferenciadas 

para os não muçulmanos, houve uma grande conversão ao islamismo no século 

XIV. (Blum Bakour , 2004) 

A conquista do Egito era parte do plano de expansão árabe/islâmica, que 

começou quando o profeta Mohammad (Maomé) morreu e as tribos árabes 

começaram a se mover para fora da Península Arábica, no Iraque e na Síria. 

Segundo (Sharp, 2012) Amr ibn al As, líder árabe que conduziu o exército árabe 

ao Egito, foi proclamado comandante das tropas pelo próprio Profeta. (segundo 

pensamento Islâmico)  

Os conquistadores muçulmanos, habitualmente davam ao povo subjugado, 

três alternativas: a conversão ao islamismo, manter a sua religião com a 

liberdade de culto, em troca do pagamento do imposto de votação, ou a guerra.  

Por dois séculos após a conquista, o Egito foi uma província governada por 

uma linha de governadores nomeados pelos califas do Leste. O Egito proveu 

grãos abundantes e receitas fiscais. Com o tempo, a maioria das pessoas 

aceitaram a fé muçulmana e a língua árabe tornou-se a língua do governo, 

cultura e comércio. Desde o momento da conquista em diante a história do Egito 

foi entrelaçada com a história do mundo árabe. ( Boris Boguslavsky , 1990) 

Entre os anos de 647 e 661 d.C., o Egito foi governado pelos 4 primeiros 

Califas Islâmicos sucessores de Maomé, no período que ficou conhecido como 

Al Rashidum ou período dos Califas corretamente guiados. Em 661 d.C. surge a 

Dinastia Omíada, de orientação Sunita, que governou o Egito até 750 d.C. 

quando surgiu a Dinastia Abássida, de orientação Xiita, seguida da Dinastia 

Fatímida, também de orientação Xiita. 

Entre os anos de 750 e 979 d.C., o governador do Egito passou a governar 

o Egito e a Síria de forma autônoma. Em 969 d.C os Fatímidas7, de orientação 

Xiita, conquistaram o Egito, tendo como objetivo a destituição do califado de 

Bagdá, de todo mundo islâmico. Os Fatímidas, após a conquista do Egito, 

construíram uma nova cidade, Alaíra "a Vitoriosa", conhecida no Ocidente como 

Cairo. Os Fatímidas alargaram seu império até a Síria e dominaram as cidades 

                                                           
7  As origens da dinastia fatímida situa-se no ismailismo, uma corrente do islã xiita que 

considerava Ismail como o sétimo imã xiita. Os fatímidas alegavam ser descendentes de Fátima, 
filha do profeta Maomé e do seu marido Ali, o que explica a designação de Fatímidas. Enquanto 
Xiitas opunham-se ao califado sunita dos Abássidas (750–1258). Os Fatímidas, estabeleceram 
sua capital em Al-Mahdiyya, no litoral do que hoje é a Tunísia, tinham forte sustentação militar 
em algumas tribos berberes. Como era comum a época, eles procuravam expandir seus 
domínios permanentemente a fim de ampliar seu escopo tributário. Eram soldados altamente 
motivados que compartilhavam a crença na iminente volta do Mahdi (o Imã Escolhido) e 
pretendiam construir um califado que traduzisse seu projeto político-religioso. Eles eram inimigos 
viscerais de Bagdá e de seus seguidores contra os quais mantinham uma verdadeira máquina 
de propaganda através de seus pregadores itinerantes. (Henrique Rollo, 2015) 
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sagradas de Meca e Medina, que permaneceram sob seu controle até o século 

XI. A intolerância religiosa contra judeus e cristãos foi uma marca. Houve 

tentativa de destruição da Igreja Copta do Egito e, em 1010 d.C. da Basílica do 

Santo Sepulcro em Jerusalém.  

Em 1171 d.C, Saladino derrubou o último Califa Fatímida, Aladide. Os 

descendentes de Saladino, os Aiúbidas eram apoiados por escravos turcos, 

chamados Mamelucos. Em 1250 d.C., um dos próprios Mamelucos tornou-se 

Sultão. Desde então, o Egito e grande parte da Síria são governados por sultões 

Mamelucos. Os Mamelucos impuseram uma barreira à expansão Mongol, 

impedindo a conquista do Egito por esse Império. 

No início do Século XVI, o sultão Selim I derrotou os Mamelucos e o Egito 

transformou-se numa província do Império Otomano, governada por um novo 

paxá nomeado a cada ano. No século XVII desenvolveu-se uma elite de 

mamelucos que usava o título de "Bey", ao mesmo tempo que as guerras entre 

duas facções de mamelucos enfraqueciam o país. No século XVIII, Ali Bey e o 

seu sucessor, Muhammad Bey, conseguiram fazer do Egito um território 

independente do Império Otomano.  

Neste contexto, de um Egito dividido, França e a Inglaterra começaram a 

alimentar ambições em relação ao território egípcio. Em 1798 o general 

Napoleão Bonaparte invadiu o país, com o objetivo de enfraquecer a hegemonia 

inglesa. Napoleão retornou à França em 1799, deixando no Egito um exército de 

ocupação. Este exército acabou sendo expulso pelos otomanos e pelos ingleses 

em 1801, terminando a rápida ocupação francesa. O Egito conheceu um período 

de desordem que acabaria em 1805, quando Maomé Ali toma o poder. Com a 

saída inglesa em 1807, Maomé Ali dedicou-se a pôr fim nas revoltas constantes 

dos Mamelucos que ameaçavam a estabilidade do país. Para conseguir tal 

objetivo reuniu-os na cidade do Cairo em 1811 onde foi organizado o massacre 

dos Mamelucos. (Freitas, s.f.) 

 

Período de domínio inglês (1874 – 1922) 

A má administração de Ali e de seus antecessores ampliaram a 

dependência egípcia em relação à Europa. A deterioração da economia chegou 

a tal ponto que em 1874, para pagar dívidas, foram vendidas à Grã-Bretanha 

todas as ações do Governo egípcio do Canal de Suez, construído em parceria 

com os franceses entre 1860 e 1870. Em 1879, as potências estrangeiras 

impuseram a criação de uma Caixa da Dívida Pública (dirigida por um ministro 

egípcio, um francês e outro inglês), que assumiu a administração das finanças 

do país. 

Esse grau de interferência despertou uma forte reação nacionalista apoiada 

pelo exército, que forçou a expulsão dos ministros estrangeiros e a nomeação 

de um gabinete nacionalista. A resposta do imperialismo foi rápida: em 1882 d.C. 

uma frota anglo-francesa desembarcou tropas britânicas em Alexandria e o país 

foi militarmente ocupado. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Meca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Copta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_do_Santo_Sepulcro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_do_Santo_Sepulcro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9m
https://pt.wikipedia.org/wiki/Saladino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aladide
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selim_I
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mamelucos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Otomano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pax%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVII
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mameluco
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVIII
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ali_Bey&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Muhammad_Bey&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://pt.wikipedia.org/wiki/1798
https://pt.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%A3o_Bonaparte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1799
https://pt.wikipedia.org/wiki/1801
https://pt.wikipedia.org/wiki/1805
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maom%C3%A9_Ali
https://pt.wikipedia.org/wiki/1807
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cairo
https://pt.wikipedia.org/wiki/1811
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Suez
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imperialismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Brit%C3%A2nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandria
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A ocupação foi institucionalizada em 1914, quando a Grã-Bretanha 

declarou o Egito formalmente um protetorado e foi colocado no trono o Rei Fuad. 

Essa situação perdurou até 1922, quando uma delegação egípcia em Londres 

negociou sua independência. Isso, no entanto, foi obtido em condições que, na 

prática, significavam a continuação do protetorado. (Sharp, 2012) 

Até meados do século XX, o mundo árabe era visto sob o prisma de sua 

importância cultural e geográfica. Seus feitos políticos eram praticamente 

desconhecidos, apesar de terem “avançado” até a Espanha na Idade Média. A 

unidade política, entretanto, durou pouco, substituída pela hegemonia do Império 

Otomano, que durou até a Primeira Guerra.  

O sonho de um grande império árabe teve que ceder espaço aos interesses 

europeus. A Grã-Bretanha já havia se apossado do Egito em 1882 e concedeu-

lhe soberania, de forma limitada, em 1922. Outras regiões, principalmente a Síria 

e o Líbano, sofreram forte influência francesa, enquanto a Palestina teve 

administração britânica. Os europeus conseguiram, com menor ou maior 

diplomacia, que as regiões praticamente se desenvolvessem em Estados, mas 

que continuassem sob sua influência. (Freitas, s.f.) 

Na 2ª Guerra Mundial, o Egito atuou como importante base para as 

operações britânicas contra as forças do Eixo, na África do Norte. Depois da 

guerra, os britânicos se retiraram do Egito, com exceção da zona do Canal de 

Suez. O rei Faruk assumiu o poder. 

 

Período de domínio nacionalista (a partir de 1952) 

A “Independência política genuína” foi finalmente alcançada entre a 

Revolução de 1952 e a Guerra de 1956. Em 1952, os Oficiais Livres, liderado 

pelo Tenente-Coronel Gamal Abdul Nasser, assumiram o controle do governo e 

removeram rei Faruk do poder. Em 1956, Nasser, como presidente do Egito, 

anunciou a nacionalização do Canal de Suez, uma ação que resultou na invasão 

tripartite pela Grã-Bretanha, França e Israel. Em face da condenação 

internacional, britânicos e franceses foram obrigados a se retirarem. Em fevereiro 

de 1958, Egito e Síria constituíram a República Árabe Unida (RAU). Poucas 

semanas depois, receberam a adesão do Iêmen. Em 1961, o presidente egípcio 

Gamal Abdel Nasser anunciou o fim da aliança. 

Com a independência de alguns países árabes em outras regiões do 

Oriente Médio, aumentaram os clamores por uma unidade pan-arábica8. Um 

anseio acompanhado da esperança de que uma grande nação árabe poderia 

                                                           
8 O Pan-Arabismo designa o movimento cuja premissa central é que os povos do mundo 

árabe constituem uma só nação unida por patrimônio linguístico, cultural, religioso e histórico 
comum, apelando ao comunalismo supranacional entre os Estados árabes baseado em preceitos 
nacionalistas, seculares e estatizantes (isto é, de carácter socialista). Opôs-se ao colonialismo e 
à política ocidental de intervencionismo no mundo árabe. (do Céu Pinto, 2015) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Protetorado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fuad_I_do_Egito
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libertar os povos do sentimento de fraqueza imposto por cada derrota diante de 

Israel. 

Após a reeleição de Nasser em 1965, a política egípcia deu prioridade ao 

conflito com Israel. No entanto, a tentativa de um estrangulamento econômico, 

através de um bloqueio do Golfo de Acaba, foi rechaçada pela derrota árabe na 

Guerra dos Seis Dias, em junho de 1967. Essa nova derrota dos países árabes 

(Egito, Jordânia, Líbano e Síria) permitiu a ocupação por Israel da Península do 

Sinai, da Faixa de Gaza, da Cisjordânia e das Colinas de Golã. O custo da guerra 

agravou os problemas econômicos do Egito e somente a ajuda soviética impediu 

o colapso definitivo. 

Gamal Abdul Nasser morreu em 1970. Ele foi sucedido pelo vice-presidente 

Anwar Al Sadat, apoiado pelo setor direitista do Partido Socialista Árabe. Sadat 

deu início a uma política de reaproximação com a Arábia Saudita, mas sem se 

afastar da União Soviética. Em 1973, tropas egípcias cruzaram o Canal de Suez 

para acabar com a ocupação israelense do Sinai. O país liderou a coligação de 

países árabes na Guerra do Yom Kippur. Além da ação militar, os países árabes 

elevaram substancialmente o preço do petróleo, por meio da Organização dos 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Entretanto, tais medidas não foram 

suficientes para forçar a retirada de Israel dos territórios ocupados. 

No contexto econômico, Sadat promoveu uma política que se afastava do 

socialismo de Nasser, desnacionalizando a economia egípcia e incentivando o 

investimento particular (esta política recebeu o nome de "Intifah", "porta aberta" 

em língua árabe). Além disso, o novo governo rompeu com a União Soviética, 

recebendo ajuda econômica e militar dos EUA. 

Essa política piorou as condições de vida dos trabalhadores egípcios com 

aumentos significativos do custo de vida e do desemprego. Ocorreram grandes 

manifestações antigo governo entre 1976 e 1977. Os camponeses se rebelaram 

contra a reprivatização de terras, nacionalizadas em 1952. Partidos islâmicos 

começaram a conspirar abertamente contra Sadat, acusando-o de abrir caminho 

para uma nova dominação estrangeira. 

Devido à crise econômica que o Egito atravessava, Sadat decidiu reduzir 

as despesas militares e orientar o país para uma política de paz. Sadat viajou 

para Jerusalém em novembro de 1977, provocando uma reação de protesto em 

todo o mundo árabe. O processo de aproximação com Israel culminou em março 

de 1979, com a assinatura dos Acordos de Camp David, através do qual os 

Estados Unidos patrocinaram a devolução do Península do Sinai ao Egito.  

Desde aquela época, o Egito se tornou o principal beneficiário da ajuda 

militar dos EUA, destinadas a transformar o país em seu principal aliado 

muçulmano na região, após a derrubada do Xá Reza Pahlevi no Irã em 1979. A 

política implementada por Sadat custou a expulsão do Egito da Liga Árabe, além 

da rejeição dos demais países árabes. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Acaba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_dos_Seis_Dias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cisjord%C3%A2nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Colinas_de_Gol%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anwar_Al_Sadat
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Partido_Socialista_%C3%81rabe&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A1bia_Saudita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/1973
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Suez
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_do_Sinai
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_do_Yom_Kippur
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_dos_Pa%C3%ADses_Exportadores_de_Petr%C3%B3leo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_dos_Pa%C3%ADses_Exportadores_de_Petr%C3%B3leo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Territ%C3%B3rios_ocupados_por_Israel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_do_Egito
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Intifah&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_%C3%A1rabe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Irmandade_Mu%C3%A7ulmana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9m
https://pt.wikipedia.org/wiki/Israel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acordos_de_Camp_David
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Islamismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/X%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reza_Pahlevi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A3o
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Em 6 de Outubro de 1981 o presidente Sadat foi assassinado por militares 

contrários à Infitah e à repressão do governo aos movimentos fundamentalistas 

islâmicos.  

Em 14 de outubro de 1981, o vice-presidente Hosni Mubarak assumiu a 

presidência. 

A partir de 1990, os movimentos fundamentalistas islâmicos iniciaram uma 

série de ataques terroristas, que tinham como principal alvo os turistas 

ocidentais, com o objetivo de privar o país de uma das suas principais fontes de 

divisas. Foram também atingidos intelectuais seculares e a minoria Copta. Em 

1990, o presidente do parlamento egípcio Rafaat Mahgub foi assassinado por 

fundamentalistas. O estado egípcio respondeu a estes ataques com detenções 

maciças, execuções e a declaração do estado de emergência. 

 

b. O Egito e a religião  

Atualmente, a religião controla diversos aspectos da vida social egípcia. 

Vários estudiosos citam a grande dificuldade em estimar o correto percentual de 

praticantes das mais variadas religiões no Egito. O últimos censos realizados no 

país excluíram os dados religiosos. As estimativas são feitas pelas mais diversas 

entidades e de forma pouco precisa.  

O Egito é um país predominantemente mulçumano, com cerca de 80 a 90% 

de sua população (95 milhões de habitantes). Desse percentual de islâmicos, a 

maioria é Sunita. Cerca de 9% da população egípcia é de cristãos Coptas. Ainda 

“sobrevivem” uma pequena minoria da população praticante de outras religiões, 

dentre elas a judaica. 

... A palavra “copta” é uma derivação de uma palavra grega que 

na antiguidade significava “moradores do vale do Nilo” e só a partir da 

Idade Média que ela passou a designar os cristãos egípcios. 

Atualmente, a Igreja Copta é uma igreja nacional autocéfala 

egípcia, possui o seu próprio Papa que hoje é Shenouda III. A 

identidade religiosa e étnica deste grupo apresenta uma especificidade 

que a diferencia das demais comunidades árabes cristãs: os Coptas se 

consideram os “verdadeiros” egípcios, uma ‘nação’ copta 

descendentes dos Faraós, e veem o Egito como a terra escolhida por 

Deus, baseando-se em passagens da Bíblia como “Bendito meu Povo, 

o Egito”, e na passagem da Santa Família pelas margens do Nilo em 

sua fuga “Do Egito chamei meu filho”... ( Blum Bakour , 2015) 

O segundo êxodo9 dos judeus do Egito aconteceu logo após a partilha da 

Palestina e criação do Estado de Israel e a nacionalização do Canal de Suez em 

1956. Perseguições, prisões, mortes e fuga de milhares de judeus do Egito para 

Israel tiveram início logo que o Estado de Israel foi criado. Com a ascensão de 

Nasser ao poder em 1955, os judeus começaram a ter seus bens confiscados e 

industriais eram obrigados a vender suas empresas ao governo egípcio. Nasser 

                                                           
9 O primeiro êxodo foi aquele descrito no Pentateuco, onde Moisés abriu o Mar Vermelho. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_Outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1981
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infitah
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fundamentalismo_isl%C3%A2mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fundamentalismo_isl%C3%A2mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hosni_Mubarak
https://pt.wikipedia.org/wiki/1990
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coptas
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rafaat_Mahgub&action=edit&redlink=1
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decretou que os cidadãos egípcios de fé judaica que “quisessem” sair do Egito 

teriam de abrir mão de sua nacionalidade egípcia. E assim, uma numerosa 

população de egípcios judeus foram exilados, ficando apenas uma minoria de 

menos de 1% da população. (Rouchou, 2008) 

A disputa entre Sunitas e Xiitas surgiu depois do assassinato do quarto 

sucessor de Maomé (570-632), o califa Ali (601-661), que era primo e genro do 

profeta, que passou a liderar os Xiitas. A partir deste momento, uma parte dos 

muçulmanos, os autodenominados “shiat Ali”, ou sejam “partidários de Ali”, 

passou a defender que a única liderança legítima para o Islã deveria vir da 

linhagem direta de Maomé. Já os Sunitas (que vêm de Sunna – documento 

sagrado que narra as experiências de Maomé em vida), assumiram uma visão 

mais ortodoxa e pragmática do Islã após a morte do profeta. Diferentemente dos 

Xiitas, eles reconhecem a liderança dos primeiros califas que assumiram a 

liderança da comunidade islâmica após 632 d.C., e não apenas Ali, genro e primo 

do profeta. 

Na década de 1990, grupos islâmicos procuraram converter o Egito em um 

Estado teocrático10, a despeito do Governo de Mubarak, que não hesitou em 

prorrogar o estado de emergência e executou cerca de 15 pessoas em 1993. No 

início de 1998 eram estimadas em 1.251, as vítimas de atentados e assassinatos 

políticos, enquanto que o número de prisioneiros políticos era estimado entre 10 

mil e 30 mil, dependendo da fonte. 

Dentre os atentados destaca-se o de 1997, na cidade de Luxor. O atentado 

ocorreu em novembro de 1997 quando seis terroristas disfarçados de militares 

entraram no templo da rainha faraó Hatshepsut e assassinaram mais de 

sessenta pessoas, em sua maioria turistas estrangeiros. Após o ataque, os 

terroristas do grupo Jihad Talaat al- Fath sequestraram um ônibus e fugiram em 

direção ao Vale das Rainhas. Caçados pela polícia turística e por forças militares, 

o grupo trocou tiros com as autoridades e um dos terroristas acabou morto. Os 

outros cinco fugiram para as montanhas, vindo a cometer suicídio coletivo. 

(Jornal O Globo, 1997) 

O fundamentalismo islâmico foi a reação contra o fracasso dos modelos 

políticos e econômicos que o Ocidente tentou aplicar nas sociedades 

muçulmanas. Esperava-se que a ocidentalização e secularização tivessem como 

consequência a democracia, o respeito pelos direitos humanos e a melhoria das 

condições de vida das populações, contudo, o que se verificou foi a instauração 

de regimes ditatoriais, corruptos e opressivos, com a riqueza concentrada numa 

pequena elite, que controla todo o setor econômico (silva, 2011, págs. 61-62). 

O fundamentalismo islâmico pretendeu, assim, constituir um “novo 

caminho” para o mundo muçulmano, que passaria pela “reislamização” da 

sociedade através da aplicação da Sharia (lei islâmica) e da purificação do Islã 

                                                           
10 Estado teocrático é um país ou nação que possui um sistema de governo que se submete às 
normas de uma religião específica. As regras que gerem as ações políticas, jurídicas, de conduta 
moral e ética, além da força policial deste modelo de governo estão baseadas em doutrinas 
religiosas. 
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das influências ocidentais. Neste sentido, o fundamentalismo islâmico 

transforma a lei islâmica num verdadeiro modelo político que se aplica a toda a 

vida em sociedade (silva, 2011, pág. 63). 

Segundo Boff, o islamismo original não é “guerreiro” nem fundamentalista. 

É tolerante para com todos os povos, especialmente “os povos do livro” (judeus 

e cristãos). Ele vive de duas grandes convicções: a afirmação da absoluta 

unicidade e transcendência de Deus, a partir de onde tudo na Terra é 

relativizado, e a comunidade profética dos irmãos, pois todos são criaturas de 

Deus e devem-se entre ajudar (Boff, 2002). 

O termo jihadismo, de uma forma muito resumida, pode ser entendido como 

a luta ou guerra a favor do Islã, resultante da combinação de três princípios 

(Etienne, 1987):  

- o esforço individual de luta contra si mesmo;  

- a luta pela expansão do Islã, logo a luta contra os infiéis e a luta contra o 

muçulmano que não está de acordo com o preceito islâmico; e  

- a luta para seguir o caminho de Deus.  

O jihadismo é visto como um fenômeno global, relativamente recente no 

seio mais radical do movimento islâmico. De acordo com Napoleoni, seu 

surgimento em âmbito global teve início em meados da década de 1990, com a 

emergência da organização conhecida por Al-Qaeda (Napoleoni, 2015).  

Segundo Duarte, foi a partir dos ataques de 11 de setembro, que o 

jihadismo começou a ser associado com a violência islâmica sunita, inseridos no 

discurso midiático e acadêmico, como uma forma de distinção dos militantes 

islamistas não‑violentos. Segundo o autor, existem duas formas de inspiração 

no jihadismo. A primeira forma seria aquela que “descende” da “Irmandade 

Muçulmana”, que assume um maior pragmatismo político e cuja manifestação 

mais radical passa pela doutrina professada por Sayyid Qutb e a segunda forma 

advém do Salafismo, literal e puritano, insuflado pelo wahhabismo Saudita, e 

cuja expressão mais radical se verifica no chamado salafismo-jihadista (Duarte, 

2011).  

De acordo ainda com o autor, podemos dizer que entre os qutbistas e o 

salafismo-jihadista existem três grandes diferenças.  

1 - Os salafistas-Jihadistas são considerados mais extremistas 

e intransigentes que os qutbistas; pois eles tendem a focar mais na 

doutrina religiosa (wahhabismo e salafismo) do que no pragmatismo 

político patente nos ensinamentos de Qutb e na prática da “Irmandade 

Muçulmana”;  

2 - Em relação a definição de inimigo e no raio de sua ação, os 

salafistas jihadistas procuram ser mais internacionalistas e mais 

antiocidentais.  

3 - O jihadismo-salafista (escala global) cria uma oposição clara, 

tanto a governos estrangeiros, quanto a governos de países 



  
  12 

muçulmanos considerados próximos dos infiéis (inimigos do islã). 

(Duarte, 2011) 

A estratégia adotada pelos jihadistas consiste na luta contra os governos 

ocidentais, devido à influência que estes, incidem sobre os países muçulmanos, 

e por que isso seria uma forma de enfraquecer os apóstatas locais, que muitas 

vezes, são financiados por governos estrangeiros. A estratégia para derrotar o 

inimigo interno, passa a ser, atacar seus principais patrocinadores, dando origem 

assim a diversos ataques em países ocidentais. 

 

c. O surgimento da Irmandade Mulçumana e o terrorismo 

Já no final do Império Otomano surge um movimento nacionalista, 

despertando um forte sentimento de nacionalidade árabe. Segundo Lewis, 2015, 

dois fatores contribuíram para o afloramento desse sentimento: o 

descontentamento com a secular submissão ao domínio turco e a presença cada 

vez maior das influentes instituições europeias, que sangravam a economia 

árabe. O ideário de libertação da Revolução Francesa ecoava no mundo 

muçulmano, canalizado cada vez mais para o sentimento árabe e muçulmano. 

A Revolução Francesa foi o primeiro movimento de ideias europeu que cativou 

os muçulmanos, pelo simples motivo de que não foi uma sublevação baseada 

em preceitos cristãos. (Lewis, 1995) 

No Egito, o nacionalismo árabe se dava contra a presença europeia e 

cristã. Nesse contexto, a França recomendou ao Sultão mais vigor no combate 

ao movimento, o que não se concretizou de imediato. A partir daí ocorreram as 

ocupações francesa e britânica no Egito. 

Nesse cenário surgiu o Partido Nacionalista no Egito (Partido Wafd), com 

forte sentimento emancipacionista, liderado por Saad Zaghlul (1859-1927), um 

graduado em leis corânicas. Seu idealizador foi preso e o partido sufocado pelos 

britânicos, aumentando o sentimento nacionalista árabe e o ressentimento com 

o ocidente. 

Em 1928 surgiu a Irmandade Muçulmana liderada por Hasan Al-Banna, 

seguindo os ideais Wahhabistas11. Al-Banna pregava a reunião de todos os 

muçulmanos numa só nação, sob o comando de um novo califa. (Kamel, 2007) 

Como outros movimentos religiosos de sua época, a Irmandade 

Muçulmana, no início, era um movimento apolítico que buscava reformar a 

prática religiosa e prestar auxílio social aos seus integrantes. Contudo, as 

atividades da Irmandade se tornaram políticas ao final da década de 1930. O 

evento que precipitou tal mudança foi o protesto árabe na Palestina em 1936 

contra o movimento sionista que ganhara fôlego no início daquela década. A 

Irmandade apoiou os protestos e militou pela causa Palestina entre a população 

                                                           
11 Wahhabismo – Corrente Sunita ultra-ortodoxa, surgida na Arábia Saudita do Sec XIII, que 

prega o retorno radical às origens do Islã com emprego da jihad. Criado por Muhammad ibn Abd 
al-Wahhab (1703-1792). 
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egípcia. Ao mesmo tempo, a organização publicou críticas ao regime 

monárquico do Egito e à influência da Grã-Bretanha na política egípcia. (Munson, 

2001) 

A Irmandade Muçulmana foi um sucesso imediato entre o povo pobre do 

Egito e em 1934 já havia 50 filiais em todo país. Em 1939 se transformou em 

partido político e em 1945 sofreu sua mudança mais radical ao aderir à violência 

e ao terror com o objetivo de derrubar o monarca, Rei Farouk. Nessa época eram 

mais de 2.000 filiais e 500.000 militantes. Dizia-se, no Egito, que a Irmandade 

era um Estado dentro de um Estado. 

Essa mudança deveu-se a atuação de Al-Banna em modificar o conceito 

de jihad, deixando de ser uma guerra defensiva apenas por territórios perdidos 

ou ameaçados para uma guerra onde o muçulmano verdadeiro tinha a obrigação 

de guerrear para reconverter o mundo muçulmano ao “Islã puro”. Dessa forma o 

slogan da Irmandade Muçulmana passa a ser: “Preparem-se para a jihad e sejam 

amantes da morte”. 

Hassan Al-Banna argumentava que os governos árabes deveriam financiar 

e armar as forças palestinas, mas não deveriam participar diretamente do 

conflito, pois assim evitariam o possível envolvimento de forças internacionais. 

(El-Awaisi, 1998) 

A situação na Palestina precipitou outra tendência da Irmandade 

Muçulmana nas décadas de 1930 e 1940: a fundação de ramificações nos países 

vizinhos. Nesses anos, um intenso trânsito de pessoas e ideias tomou lugar entre 

a Irmandade Muçulmana e grupos religiosos na Síria e na Transjordânia. Em 

1940, organizações religiosas sírias se uniriam sob o nome de Irmandade 

Muçulmana Síria, mantendo uma intensa relação com os membros egípcios, e, 

inclusive, durante a perseguição promovida durante o governo de Nasser, a 

Irmandade Muçulmana Síria desempenhou papel importante. 

Em 1948 a Irmandade foi posta na clandestinidade, seus bens confiscados 

e Al-Banna morto por agentes secretos egípcios, tornando-se mártir para os 

fanáticos. Sua morte não teve o efeito desejado pelo governo egípcio, motivando 

seus seguidores a agirem na clandestinidade. Militantes marchavam nas ruas do 

Cairo bradando “Nós não temos medo da morte; nós a desejamos”, frase esta 

repetida pela Al-Qaeda no fim de suas declarações. 

Em 1950 a Irmandade Muçulmana voltou à legalidade, recebendo apoio do 

Movimento Nacionalista Pan-arabista de Nasser, que tinha como objetivo 

derrubar a monarquia. Em 1954 quando Nasser assumiu o país, a Irmandade 

exigiu que a Sharia se tornasse a lei do país. Nasser não atendeu e novamente 

a Irmandade foi posta na ilegalidade. Nasser sofreu um atentado no mesmo ano 

orquestrado pela Irmandade Muçulmana. Nasser continuou no comando do 

Egito e a reação do governo foi imediata: cerca de quatro mil militantes da 

Irmandade Muçulmana foram presos e milhares de simpatizantes foram 

expulsos do país, o que para muitos foi o maior erro de Nasser. Síria, Líbano, 
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Jordânia e Arábia Saudita receberam esses militantes de braços abertos e 

seções da Irmandade foram abertas. 

Nesse contexto, o Egito foi um centro irradiador de ideologias onde 

participavam estudantes de todos os países árabes. Assim sendo, jovens árabes 

de todos os países do Oriente Médio conheciam os ideais da Irmandade 

Muçulmana. 

Ainda durante a década de 50 surgiu um novo ideólogo que traria novos 

rumos à Irmandade Muçulmana, Sayyid Qutb12. Na verdade, é Qutb e não Al-

Banna o principal mentor dos atuais terroristas (Kamel, 2007). 

Qutb era egípcio, religioso e conservador, mas ao voltar de seus estudos 

nos EUA tornou-se ainda mais radical, pelo que tinha visto por lá. Chegou a 

afirmar que viu na América um reino de pecado e decadência. Em 1951 ao aderir 

à Irmandade Muçulmana passou a ser seu principal teórico. Apoiou os oficiais 

que tomariam o poder no Egito, aproximando-se de Nasser, mas por 

desentendimentos acabou se afastando completamente do governo. Com a 

tentativa de assassinato de Nasser passou dez anos na cadeia onde escreveu 

diversas obras dentre as quais “Sinalizações da estrada”, considerada a bíblia 

do terror islâmico, além de uma obra com mais de trinta volumes chamada “À 

sombra do Alcorão”. Também escreveu outros vinte e quatro livros impondo 

demandas implacáveis aos crentes de outras religiões. O ódio ao Ocidente foi 

sua grande marca. 

A principal mudança na Irmandade Muçulmana implementada por Qutb foi 

o conceito de Jahilliyyah (a ignorância da humanidade antes que o Alcorão fosse 

revelado ao mundo). Para ele, logo após os primeiros anos do Islã o mundo havia 

retornado a essa condição onde se encontra até os dias atuais, inclusive os 

países muçulmanos. Na visão dele, ninguém vivia o Islã como deveria. 

Dessa forma, a principal transformação inserida por Qutb em relação a Al- 

Banna foi que a meta passou a ser a conversão de todo o mundo ao Islã, sem 

exceção enquanto Al-Banna pregava a volta do Islã original e a reunião dos 

muçulmanos sob o mesmo califado. 

Sendo essa a meta de Qutb, não havia outra solução senão por meio da 

jihad. No entanto, a luta agora, segundo Qutb, era um mandamento de Deus 

para espalhar o Islã por toda a Terra. Para isso, Qutb reinterpretou versículos do 

Alcorão, pregando que o conceito de jihad está espalhado pelo Alcorão e deve 

ser entendido a partir de vários versículos. Assim, ele é explícito ao dizer que a 

morte deve ser o destino dos que se opõe à expansão islâmica. 

Outros pensamentos de Qutb são os de que somente a pregação não basta 

e nem mesmo os países neutros devem ser deixados em paz. Dessa forma, Qutb 

dá impulsão e dinamismo ao terrorismo, sendo o Egito esse polo irradiador do 

pensamento da Irmandade Muçulmana. 

                                                           
12 Sayyd Qutb – Professor egípcio convertido ao Islã e adepto da Irmandade Muçulmana que 

tornou-se radical ao voltar dos estudos nos EUA, aderindo à Irmandade Muçulmana. 
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Qutb foi enforcado em 1966 após mais de dez anos de prisão, a mando de 

Nasser, tornando-se um mártir. Seus adeptos foram perseguidos nas décadas 

de 1960 e 1970. 

O ocidente chegou a enxergar a Irmandade Muçulmana como um antídoto 

contra o comunismo no mundo árabe, desprezando os reais propósitos dos 

radicais. (Kamel, 2007) 

Após a morte de Nasser, o Egito aproximou-se dos EUA e relaxaram na 

guarda dos remanescentes da Irmandade Muçulmana. Com Sadat na 

presidência os membros da Irmandade foram, novamente, postos em liberdade. 

Sadat também prometeu implementar a Sharia. Como a promessa não se 

concretizou, em 1981 membros da Al-jihad, uma organização dissidente da 

Irmandade, executaram Sadat durante uma parada militar. 

Alguns autores, estudiosos em terrorismo, apontam a Irmandade 

Muçulmana como precursora/inspiradora de diversas organizações terroristas 

internacionais. (Kamel, 2007) 

Para o autor português José Anes (Anes, 2007) o fundamentalismo islamita 

foi corporizado por duas organizações, as quais rejeitavam o mundo cultural, 

social e religioso ocidental e defendiam uma islamização da sociedade. São elas:  

 - A Irmandade Muçulmana, que mais tarde, vai inspirar organizações 

similares em diversos países, como o palestino “Hamas” e a indiana Tablighi 

Jammat. Por vezes foi utilizada como cobertura e porta de passagem de 

elementos radicais para atividades violenta.  

 - Dos Irmãos Muçulmanos, que proclamam a Dawa (pregação), sendo o 

seu lema “pregadores, não juízes”. Deram origem, devido à insatisfação dos 

seus elementos mais radicais com a sua linha reformista, a algumas 

organizações egípcias extremamente violentas, como o Takfir al-Hijra (Anátema 

e Exílio), muito provavelmente o primeiro grupo terrorista islamita do século XX, 

o Gammaa’t Islamyya (Grupo Islâmico) e a Jihad Islamyya (Combate Islâmico).  

Para Sayyid Qutb, o restabelecimento da lei de Deus (a sharia) só pode ser 

atingido através da “guerra santa”, da jihad, e para tal, o terrorismo, realizado por 

uma vanguarda, era uma boa e legítima via. Abd al Salam Farraj13, autor de A 

Obrigação Não Cumprida (1979), afirmou que os muçulmanos tinham 

negligenciado, nos nossos dias, uma “obrigação” fundamental do Islã: a jihad 

“contra os infiéis e os apóstatas”, que seria assim um verdadeiro pilar do Islã14.  

                                                           
13 Ideólogo e chefe da Jihad Islâmica no Egito. Alegou que os muçulmanos deveriam se engajar 
em uma revolta armada contra o governo egípcio porque ser recusavam a adesão à lei islâmica. 
(Fonte: http://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095810437) 
14 Os cinco pilares do Islamismo são: Fé — professar e aceitar o credo (Chacado, Chahada ou 
Shahadah); Oração — orar cinco vezes ao longo do dia, com o fiel voltado em direção a Meca 
(Salá, Salat ou Salah); Caridade - doar dinheiro aos necessitados (Zakat, Zacat, Zakat ou Zakah); 
Jejum — observar as obrigações do Ramadã (Sawm ou Siyam); Peregrinação — fazer a 
peregrinação a Meca, pelo menos uma vez na vida, se tiver condições financeiras e físicas (Hajj 
ou Haj). 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chacado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zakat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ramad%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Saum
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hajj
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Várias organizações responderam a esse apelo, dentre elas a egípcia “al 

Jihad al Islamyya”, cujo membro mais importante era o médico Ayman al-

Zawahiri, proeminente líder da organização terrorista da Al-Qaeda. al-Zawahiri 

levou a organização a integrar, mais tarde, a “Frente Internacional para a Luta 

contra os Judeus e Cruzados”.  

Fundada em 1998 por Osama Bin Laden, essa organização salafista global, 

integrava também o grupo egípcio “Grupo Islâmico (Gamaa’t Islamyya), liderado 

espiritualmente pelo xeique Abd el Raman. Abd el Raman foi preso no Egito, 

conseguindo mais tarde fugir para o Sudão e depois entrar nos EUA, onde 

planejou o primeiro atentado contra as Torres do World Trade Center, em 1993 

(Anes, 2007). 

Em 1999, surge como um braço da organização terrorista al-Qaeda no 

Iraque o grupo Estado Islâmico, também chamado de ISIL (Islamic State of Iraq 

and the Levant) em português Estado Islâmico do Iraque e do Levante - EIIL, 

ISIS (Islamic State of Iraq and the Siria), em português Estado Islâmico do Iraque 

e da Síria - EIIS, em árabe, ad-Dawlat al-Islāmiyah fī al-ʿIrāq wa sh-Shām, 

levando ao acrônimo Da'ish, ou, Daeshé. Uma organização jihadista islamista de 

orientação Wahhabita que atua majoritariamente no Oriente Médio. Anos mais 

tarde, os dois grupos romperam os laços.  

O Estado Islâmico (EI), em seu formato original, era composto e apoiado 

por várias organizações terroristas Sunitas insurgentes, incluindo suas 

organizações antecessoras, como a Al-Qaeda no Iraque (2003-2006), o 

Conselho Shura Mujahideen e o Estado Islâmico do Iraque (2006-2013). O 

Estado Islâmico cresceu significativamente devido à sua participação na Guerra 

Civil Síria e a atuação do seu líder, Abu Bakr al-Baghdadi. Denúncias de 

discriminação econômica e política contra árabes Sunitas iraquianos desde a 

queda do regime secular de Saddam Hussein também ajudaram a dar impulso 

ao grupo. 

Em 29 de junho de 2014, Abu Bakr al-Baghdadi, líder do grupo, declarou o 

estabelecimento de um califado, forma islâmica monárquica de governo que 

representa a unidade e liderança política do mundo islâmico, sem o 

reconhecimento da comunidade internacional. 

Um califado é um estado governado de acordo com a lei islâmica 

(conhecida como Sharia). O califa é literalmente o sucessor do profeta Maomé, 

como chefe da nação e líder de uma comunidade de muçulmanos e tem o poder 

de aplicar a Sharia nos “territórios” “dominados” pelo califa. Contudo, Sunitas e 

Xiitas divergem sobre quem deve ser o califa, de acordo com a sua crença. 

Apesar de esses dois grupos corresponderem a vertentes distintas da religião 

islâmica, eles compartilham crenças e práticas fundamentalistas, como a fé no 

Alcorão e a regência da Sharia, que é o código de leis do islamismo. 

O EI afirma autoridade religiosa sobre todos os muçulmanos do mundo e 

anseia tomar o controle de muitas outras regiões de maioria islâmica, a começar 

pelo território da região do Levante, que inclui Jordânia, Israel, Palestina, Líbano, 
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Chipre e Hatay, uma área no sul da Turquia. Com o seu fortalecimento e após o 

seu envolvimento na guerra civil Síria, este objetivo se expandiu para incluir o 

controle de áreas de maioria sunita da Síria.  

O Estado islâmico é considerado o grupo terrorista e fundamentalista de 

maior atuação na atualidade. Um dos principais fatores para essa denominação 

se dá por ele ter revolucionado a forma de terrorismo, usando constantemente 

as mídias sociais para espalhar o seu terror, além de chamar mais adeptos para 

a sua causa. (Galdino Souto, 2017) 

 

d. Principais ataques terroristas no Egito na atualidade 

Em 2017, os maiores índices de risco de violência política e de terrorismo 

no mundo continuaram agrupados no Oriente Médio, Norte da África e África 

subsaariana.  

De acordo com o relatório do Centro Africano de Estudos Estratégicos 

(Africa Center for Strategic Studies , 2015), “grupos militantes islâmicos africanos 

estão novamente em ascensão”. Eventos violentos e terroristas, envolvendo 

grupos militantes islâmicos na África aumentaram em cerca de 38% (2.933 

eventos), em comparação a 2016 (2.117 eventos). (Samir , 2018) 

Os recentes dados divulgados pelo centro, afirmam que esta é uma 

continuação da tendência ascendente observada em 2017, após um breve 

declínio em 2016. No entanto, o relatório indica que não há um único fator que 

possa ser apontado como o motivo por trás do aumento da atividade. Pelo 

contrário, reflete os aumentos associados a todos os principais grupos militantes 

islâmicos no continente, incluindo o al-Shabab na Somália, o Boko Haram na 

Nigéria, o grupo do Estado Islâmico (EI) e a Al-Qaeda no Magreb Islâmico 

(AQIM).  

A maioria dos ataques relatados na África foi conduzida pela al-Shabab. 

O grupo esteve ligado a quase 58% de todos os eventos violentos relatados por 

grupos militantes islâmicos na África (1.749 de 2.933), em 2017. O Al-Shabab 

também foi responsável pelo maior derramamento de sangue na África, 

representando 46% do total de mortes no continente (4.834 de 10.535). 

De acordo com o Centro Africano de Estudos Estratégicos, os eventos 

violentos relatados ligados à AQIM e suas afiliadas aumentaram 

significativamente de 79 em 2017 para 212 em 2018. Esse salto, reflete em 

grande parte os esforços da coalizão Jama'at Nusrat al-Islam A wal Muslimeen 

(JNIM)15, formada em março de 2017, para operar nas regiões do Magreb e da 

África Ocidental.  

                                                           
15 Nusrat al-Islam , oficialmente conhecido como Jama'a Nusrat ul-Islã wa al-Muslimin' (JNIM) 
(Grupo para Apoiar o Islã e os Muçulmanos) é uma organização militante jihadista no Magreb e 
na África Ocidental formada por a fusão de Ansar Dine , a Frente de Libertação de Macina, Al-
Mourabitoun e o ramo saariano da Al-Qaeda no Magrebe Islâmico. É o ramo oficial da Al-Qaeda 
no Mali , depois que seus líderes juraram lealdade a Ayman al-Zawahiri . 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Jihadism&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhjUrPhsjUt-CTMfzImmnNqcUG3Bvg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Maghreb&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhiYEnZRi45yO9euHgJVBL1u6R-SDg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/West_Africa&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhhPPufZeOU0gcrnaj6Frn0q510msg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ansar_Dine&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhhACpDNDJhJFFfcGAtdot1O1jMmiQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Macina_Liberation_Front&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhg3sR0wHXiey5Rszi-l83a_i4-F3A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Mourabitoun_(militant_group)&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhiHbKLgJRLaUdST1XFBXWRGeXRWeA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Mourabitoun_(militant_group)&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhiHbKLgJRLaUdST1XFBXWRGeXRWeA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Qaeda_in_the_Islamic_Maghreb&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhjBfBOdrlOQAz00P4g6t-lzbALHzA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Qaeda&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhgaPWs_wNVYJBcds2ZzSIrjbdRRsg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Mali&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhjfJ7yujmP7UmgwPSxGrlEdvrwAiQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ayman_al-Zawahiri&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhg-m53BzaC_HOdjEB0u7RoJUy8_YQ


  
  18 

Com relação ao EI, o grupo permanece mais ativo no Egito, com 305 dos 

426 eventos relatados na África em 2017. Da mesma forma, de todas as 

fatalidades relatadas ligadas ao EI na África, 77% ocorreram no Egito durante 

esse período (1.340 de 1.734). No entanto, de acordo com o relatório “Terrorism 

& Political Violence Risk Map 2018” (Risk Advisory, 2018), a ameaça 

representada pelo EI parou de aumentar, mas ainda não recuou. (Samir , 2018) 

Segundo o site Global Terrorism Index (Institute for Economics & Peace 

(IEP), 2017), no ano de 2017 o Egito ocupou a 11ª posição na lista dos países 

mais afetados pelo terrorismo no mundo.  

 

 

Figura 2 - Mapa com o impacto do terrorismo no mundo no ano de 2017. 

 

Figura 3 - Rank dos países mais afetados pelo terrorismo no ano de 2017. 

Fonte: (Institute for Economics & Peace (IEP), 2017) 
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, 

Figura 4 - Mapa com as maiores ocorrências de atentados terroristas na África 

e Oriente Médio no ano de 2017 

Fonte: (Institute for Economics & Peace (IEP), 2017) 

 
O Egito luta contra o EI desde 2013. As forças de segurança do Estado 

(Forças Armadas e Polícia) estão envolvidas em violentos confrontos com o 

grupo conhecido como Ansar Beyt Al-Maqdis16. Em 2014, o grupo declarou sua 

afiliação ao Estado Islâmico (EI) e repetidamente lançou ataques mortais a 

postos de controle do exército e da polícia.  

Ao longo dos últimos cinco anos, as Forças Armadas egípcias lançaram 

contra-ataques contra militantes na Península do Sinai, onde o grupo está 

baseado, particularmente nas cidades de Sheikh Zuweid, Rafah e Al-Arish. 

(Samir , 2018) 

 

                                                           
16 Grupo jihadista baseado no Sinai. Juraram lealdade ao Estado Islâmico do Iraque e do Levante 

e a maior parte da área dominada pelo grupo tornou-se uma “província do Estado Islâmico”, 

renomeando-se Wilayat Sina (Província do Sinai). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jihad
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sinai
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_Isl%C3%A2mico_do_Iraque_e_do_Levante
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Figura 5 - Bandeira do grupo Ansar Bayt al-Maqdis ("Defensores da Santa 

Casa"), ou Ansar Jerusalem ("Defensores de Jerusalém").  

Fonte: OFFICE of the DIRECTOR of NATIONAL INTELLIGENCE - Counter 

Terrorism Guide17 

O terrorismo na Península do Sinai começou em 2002, quando Khaled 

Masa'ad formou o primeiro grupo jihadista no Sinai. Este grupo foi chamado 

Jama'at al-Tawhid wal-Jihad. A criação do grupo foi influenciada pela ideologia 

da Al Qaeda e pela Segunda Intifada da Palestina. Seu objetivo inicial era ajudar 

os palestinos, mudando radicalmente algum tempo depois, para ações armadas 

no Sinai. 

A primeira fase dos ataques na Península do Sinai ocorreu em 2004, no 

ataque a um hotel turístico em Taba, seguido por uma ação similar em um 

importante destino turístico em Dahab, em 2005, e em um famoso balneário 

turístico em Sharm el Sheikh, em 2006. Em resposta, a Polícia Egípcia realizou 

uma grande campanha de segurança na Península do Sinai, conseguindo limitar 

as atividades terroristas na península até meados de 2011. 

Após a Primavera Árabe18 em 2011, o caos espalhou-se no Sinai e os 

grupos jihadistas retomaram suas operações na península, onde se 

consolidaram sob liderança unificada. Existiam vários grupos terroristas no Sinai, 

incluindo Tawhed e Jihad, Aknaf bit al maqdus no Sinai, Ansar bit al maqdus e 

                                                           
17 Disponível em: https://www.dni.gov/nctc/groups/ansar_bayt_al_maqdis.html 
18 Primavera Árabe É o nome dado à onda de protestos, revoltas e revoluções populares contra 

governos do mundo árabe que eclodiu em 2011. A raiz dos protestos é o agravamento da 
situação dos países, provocado pela crise econômica e pela falta de democracia. A população 
sofre com as elevadas taxas de desemprego e o alto custo dos alimentos e pede melhores 
condições de vida. Países envolvidos Egito, Tunísia, Líbia, Síria, Iêmen e Bahrein. 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ansar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Jerusal%C3%A9m
https://pt.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Jerusal%C3%A9m
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outros grupos jihadistas menores, todos consolidados sob o nome de Ansar Bit 

al-Maqudis depois de 2011. 

No Egito, o aumento do número de atentados terroristas está, segundo o 

(Institute for Economics & Peace (IEP), 2017), diretamente ligado ao “golpe” 

contra o Presidente Mohamed Morsi e a subsequente instabilidade política e 

repressão à Irmandade Muçulmana (sob a presidência de Abdel Fattah el-Sisi). 

Nos dois anos que antecederam a Primavera Árabe, houve apenas uma morte 

por terrorismo no Egito. Nos anos seguintes aos protestos de 2011, a atividade 

terrorista permaneceu “baixa”, com um total de 47 mortes registradas entre 2011 

e 2012. No entanto, após esse período, e até o ano de 2015, o número de mortes 

saltou para 663 pessoas, das quais, 224 delas foram vítimas da queda de um 

avião de passageiros. Em 2016, 293 pessoas morreram decorrentes de ataques 

terroristas. 

Atualmente, os ataques terroristas ocorridos no Egito possuem 

características bem diferentes da série de atentados ocorridos na década de 

1990, quando os grupos a Al-Gama'a al-Islamiyya e Jihad Islâmica Egípcia 

perpetraram uma série de ataques a turistas. Nos anos de 2015 a 2017, os 

Órgãos de Segurança passaram a ser os principais alvos dos ataques no Egito. 

Somente em 2016, foram cerca de 120 ataques sendo apenas um ataque, 

conduzido contra turistas em 2016 (não chegando a resultar em baixas). Nesse 

ataque, terroristas do Estado Islâmico abriram fogo contra um ônibus de turistas 

israelenses na Província do Sinai. 

 

 

Worst attacks in Egypt in the past 30 years. © AFP / Vincent LEFAI  

Figura 6 - Piores ataques terroristas ocorridos no Egito nos anos de 1997 a 

2017 e seus alvos.  

Fonte: Capital News19  

                                                           
19 Disponível em: https://www.capitalfm.co.ke/news/2017/11/__trashed-1961/ 
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Figura 7 - Localização das principais áreas de atuação do EI no Sinai. 

Fonte: Maps & Conflicts Database20 

                                                           
20 Disponível em: https://maps.southfront.org/terrorist-activity-and-security-situation-in-egypts-

sinai-peninsula/ 
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A primeira aparição pública do grupo Ansar Bit al-Maqudis foi em 2011, 

quando se declarou um grupo jihadista, defendendo os palestinos que atacavam 

os interesses israelenses no Egito. Em 2011, o grupo explodiu por várias vezes 

o gasoduto que ligava o Egito à Jordânia e a Israel, atacou uma patrulha 

israelense perto da fronteira e lançou vários mísseis em território israelense. 

O grande “avanço” do grupo ocorreu em 2012, durante o domínio da 

Irmandade Muçulmana no Egito, quando o mesmo realizou seu primeiro grande 

ataque contra o exército egípcio em agosto de 2012, conhecido como o primeiro 

ataque de Rafah (área de fronteira perto de Gaza). O grupo mantém estreitas 

ligações com o movimento Hamas em Gaza, onde recebem treinamento. Depois 

de se separarem, do Hamas, “mudaram-se” para o Sinai, onde ainda recebem 

armas e munições através de túneis de Gaza. Além disso, graças aos indultos 

presidenciais aos jihadistas presos, no final de 2012, o grupo passou a contar 

com cerca de 3.000 combatentes no norte do Sinai. (Sayed, 2017) 

Há muitos outros fatores que ajudaram e ajudam no surgimento e 

expansão de grupos jihadistas na região: 

- O tratado de paz de Camp David - o tratado dividiu o Sinai em três 

setores, A, B e C, com o Exército Egípcio incapaz de desdobrar armamento 

pesado no setor C. Após 2012, as autoridades egípcias exigiram que Israel 

permitisse que o exército egípcio utilizasse equipamentos militares pesados, 

alegando que as circunstâncias no Sinai havia mudado. 

- A natureza acidentada do terreno torna o local ideal para a guerra de 

guerrilhas e a comunidade tribal que reside nesta área facilitam a existência 

desses grupos terroristas. 

- O comando militar egípcio sempre considerou o norte do Sinai como 

o local ideal para uma guerra futura com Israel, de modo que esta área foi 

excluída de quaisquer planos de desenvolvimento. 

Após a derrubada do regime de Muhammad Hosni Said Mubarak no Egito, 

a situação no Sinai se deteriorou ainda mais. Ansar bit al maqudis no Sinai, 

apoiado por algumas facções do HAMAS, passou a lançar ataques maciços 

contra a polícia e o exército. Os militantes realizaram diversos ataques contra os 

comboios do exército. Um único ataque a um ônibus, com uso de explosivos, 

matou cerca de 25 soldados. No final de 2013, o grupo Ansar bit al maqudis 

estava conduzindo ações contra o Exército Egípcio, fazendo uso de minas e 

franco-atiradores. 

Em 2014, os ataques de militantes no norte do Sinai tornaram-se 

sistemáticos. O ataque mais importante, que mudou o curso dos 

acontecimentos, foi aos postos de controle do exército em Rafah e Arish, o 

ataque contra Karam al Qawadis. Neste ataque, ocorrido em 31 de outubro de 

2014, um veículo armadilhado com duas toneladas de explosivos foi detonado 

no Posto de Controle Karan al-Qawadis, matando 30 militares. Um segundo 

ataque ocorreu em frente ao Hospital Geral al-Arish e levou a óbito mais um 
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militar, totalizando 31 vítimas mortais, incluindo comandantes de alto escalão e 

apreendendo uma quantidade considerável de armas e munições.  

Este ataque é considerado por alguns autores, como o ponto de inflexão. 

Após os ataques, o grupo Ansar bit al maqudis, declarou lealdade ao Estado 

Islâmico e proclamou a província do Sinai como parte do EI. Este movimento 

atraiu uma grande quantidade de recursos para os militantes no Sinai a fim de 

financiar suas operações. 

Em 2015, os ataques continuaram em alta. Os militantes atacaram 

instalações das forças de segurança, incluindo postos de controle e a delegacia 

de polícia de Arish, em abril de 2015. Após intensos preparativos, os jihadistas, 

alinhados com o EI, realizaram um ataque maciço e sincronizado, em julho de 

2015, a várias instalações das forças de segurança, a fim de conquistar uma 

cidade ou uma faixa do terreno, para em seguida, declarar seu califado.  

Os militantes alinhados com o EI lançaram um dos ataques mais 

poderosos contra as cidades de Rafah e Sheikh Zowaid na esperança de tomar 

as duas cidades, mas o exército conseguiu repelir o ataque, matando mais de 

cem militantes do Estado Islâmico. Esta batalha foi outro ponto de inflexão na 

guerra ao terrorismo, mas desta vez com o exército levando a vantagem. Uma 

enorme campanha foi montada para destruir abrigos terroristas, túneis de 

contrabando em Gaza, estabelecer uma zona de amortecimento perto das 

fronteiras e, mais importante ainda, estabelecer check-points nas estradas locais 

usadas pelos militantes a sul e oeste de Rafah e sul de Sheikh Zowaid. Esse 

movimento diminuiu consideravelmente a capacidade dos militantes de mobilizar 

forças para fazer ataques concentrados. 

Em 2016, os ataques de militantes no norte do Sinai diminuíram 

consideravelmente, pois os terroristas perderam a capacidade de lançar ataques 

simultâneos combinados para infligir baixas às forças egípcias. Durante este 

período, os militantes optaram por novas estratégias. Os militantes começaram 

a atacar a minoria cristã no norte do Sinai e no centro do Egito e a realizar 

operações fora das principais áreas de atuação, a fim de aliviar a pressão 

imposta pelo exército. 

Os coptas, cujo papa Tawadros II apoia o regime do presidente Abdel 

Fatah al Sisi, passou a sofrer vários atentados, particularmente contra suas 

igrejas, deixando centenas mortos. 

Nos primeiros meses de 2017, centenas de residentes coptas fugiram de 

Al-Arish depois que o EI matou vários membros de sua comunidade. Em abril de 

2017, o EI também matou dezenas de pessoas em ataques contra igrejas coptas 

no Domingo de Ramos, levando ao Presidente do Egito a declarar estado de 

emergência. Em maio de 2017, o EI atacou um ônibus que transportava cristãos 

coptas em Minya, no Alto Egito, matando 30 pessoas. Em dezembro de 2017 o 

ataque de um jihadista armado contra uma igreja no sul da capital matou nove 

pessoas. 
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Os recentes ataques, reivindicados pelo grupo EI, perpetuam um ciclo de 

violência iniciado em 2013 com a destituição pelo exército do presidente islamita 

Mohamed Mursi, que provocou uma insurreição jihadista especialmente no norte 

do Sinai. Desde então morreram centenas de policiais e soldados, assim como 

civis. (El-Shimy & Dworkin , 2017) 

Segundo autoridades britânicas, em comunicado a seus cidadãos que 

visitarão o Egito em 2018 a probabilidade de ocorrência de um atentado terrorista 

no Egito é alta. Em que pese a maioria dos ataques terem ocorridos no norte do 

Sinai, existe o risco de ataques terroristas em todo o país. (The Foreign and 

Commonwealth Office (FCO) , 2018) 

As autoridades de segurança do Egito mantêm uma presença significativa 

em todo o país, incluindo oficiais de segurança armados em locais importantes, 

infraestrutura crítica e postos de controle de estradas. Medidas extras estão em 

vigor em locais turísticos. A campanha antiterrorista do governo egípcio resultou 

em uma redução no número de ataques terroristas no continente egípcio desde 

janeiro de 2015, embora vários ataques tenham ocorrido no continente em 2017 

Daesh-Sinai (anteriormente conhecido como Ansar Bayt al-Maqdis 

(ABM)) é atualmente o grupo terrorista mais ativo no Egito. Em novembro de 

2014, a ABM anunciou que havia prometido fidelidade ao Daesh (anteriormente 

chamado de ISIL). A maioria dos ataques de Daesh-Sinai tem como alvo o 

governo, as forças de segurança e os cristãos coptas, mas os estrangeiros 

também foram alvos. Sua principal área de operações é o norte do Sinai, mas o 

grupo assumiu a responsabilidade por ataques em outras áreas, incluindo o sul 

do Sinai, o Cairo, o deserto ocidental e as cidades do delta do Nilo. 

No norte do Sinai, há relatos frequentes e quase diários de ataques 

terroristas. A maioria dos ataques ocorre na porção nordeste da província, entre 

a cidade de Al-Arish e a fronteira com Gaza, mas toda a província do norte do 

Sinai está em risco. A maioria dos ataques no norte do Sinai é contra o governo 

egípcio, instalações militares e pessoal; no entanto, ataques foram também 

perpetrados contra civis e, em 2017, contra grupos minoritários religiosos locais. 

Um estado de emergência no norte do Sinai foi declarado e há toque de recolher 

entre as 19h e as 6h ao longo da costa entre Al-Arish e Rafah, que se estende 

por cerca de 40 km para o interior. Em 9 de fevereiro de 2018, as forças de 

segurança egípcias lançaram a "Operação Sinai 2018", que resultou em uma 

intensificação significativa da atividade militar no norte do Sinai, e a operação 

ainda se encontra em andamento. 
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Figura 8 - Mapa do Egito com as principais áreas de risco 

Fonte: (The Foreign and Commonwealth Office (FCO) , 2018) 
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e. Resumo dos principais atentados terroristas no Egito a partir de 2015 

 

 

Figura 9 - Principais ataques terroristas ocorridos no Egito entre 2015 a 

2017 

Fonte: (El-Shimy & Dworkin , 2017) 
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Principais locais religiosos alvos de grupos terroristas: 

- em 29 de dezembro de 2017, 9 pessoas foram mortas quando um 

atirador abriu fogo contra uma igreja em Helwan, no Cairo. Daesh reivindicou a 

responsabilidade pelo ataque. 

- em 24 de novembro de 2017, terroristas mataram mais de 300 civis em 

uma mesquita do Norte do Sinai durante as orações de sexta-feira. 

- em 26 de maio de 2017, atiradores abriram fogo a um ônibus que 

transportava cristãos coptas na província de Minya, no alto Egito, matando 30 

pessoas. Daesh (anteriormente referido como ISIL) reivindicou a 

responsabilidade pelo ataque. 

- em 18 de abril de 2017, um grupo de militantes abriu fogo a um posto de 

segurança perto do Mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai, matando um 

policial. Daesh reivindicou a responsabilidade por este ataque 

- em 9 de abril de 2017 (Domingo de Ramos) houveram 2 explosões na 

Igreja Mar Girgis na Catedral de Tanta e São Marcos em Alexandria, matando 

pelo menos 44 pessoas. Daesh reivindicou a responsabilidade por esses 

ataques. 

- em 11 de dezembro de 2016, uma igreja ao lado da Catedral Ortodoxa 

em Abbaseya, Cairo, foi atacada por um suicida ligado ao Daesh matando 29 

pessoas 

Outros ataques: 

- em 24 de março de 2018, houve um ataque de IED (explosivos 

improvisados) a veículos em Alexandria, supostamente visando as autoridades 

de segurança locais. Dois policiais foram mortos. 

- em 20 de outubro de 2017, vários policiais e militantes foram mortos 

durante um tiroteio após um ataque a um grupo terrorista no Oásis de Bahariya, 

no deserto ocidental do Egito, segundo autoridades egípcias. 

- em 14 de julho de 2017, três turistas foram mortos durante um ataque a 

faca em um resort de praia em Hurghada 

- em 9 de dezembro de 2016, houve um ataque de IED que visava um 

posto de controle na Estrada da Pirâmide, em Gizé, matando pelo menos seis 

policiais. Harakat Hasm, um violento grupo terrorista, reivindicou a 

responsabilidade 

- em 31 de outubro de 2015, um voo de Sharm el-Sheikh para São 

Petersburgo caiu no norte do Sinai, resultando na morte de 224 pessoas, a 

maioria dos turistas. As autoridades russas afirmaram que o incidente foi 

causado por um dispositivo explosivo a bordo do voo. (El-Shimy & Dworkin , 

2017) 
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III. CONCLUSÃO 

O estudo do fenômeno terrorismo no Egito é de grande relevância para a 

compreensão deste fenômeno a nível global. 

Por ocasião da rica e complexa formação do Estado Egípcio, que 

juntamente com os povos da Mesopotâmia foram uma das primeiras civilizações 

da Terra, o Egito sofreu diversas invasões, que contribuíram sobremaneira na 

formação de seu território, sociedade e dos atuais problemas. Persas, gregos, 

romanos, árabes, otomanos, franceses e ingleses conquistaram e deixaram 

traços de suas culturas no Egito, sendo a mais forte influência deixada pelos 

conquistadores, a implantação da língua árabe e da religião mulçumana. 

A religião mulçumana é, atualmente, predominante no Egito, havendo 

relevante representação, tanto de sunitas quanto de xiitas. No final do século XX, 

o país entrou em um processo de radicalização quando do surgimento do 

fundamentalismo islâmico e da tentativa de formação de um Estado teocrático. 

Grupos radicais islâmicos passaram a adotar a Jihad, com a intenção de 

implementar sua luta pela expansão do Islã. 

Criada no Egito em 1928, a Irmandade Mulçumana, foi polo irradiador de 

ideologias radicais para diversos países árabes. Seu mentor, Sayyid Qutb, ao 

implementar a “Jahilliyyah”, inspirou e inspira ainda hoje, diversas organizações 

terroristas, dentre eles a Al Qaeda (responsável pelos ataques às torres 

Gêmeas, durante o fatídico onze de setembro de 2001) e o grupo terrorista sunita 

de maior atuação na atualidade, o Estado Islâmico - EI. 

O Egito, desde o final do século XX, vem sofrendo, de forma frequente, 

diversos atentados terroristas. Cristãos Coptas, turistas ocidentais, forças de 

segurança egípcias e até mesmo muçulmanos xiitas e sunitas foram alvos dos 

mais diversos ataques. Atualmente, as Forças de Segurança e a região do Sinai 

é respectivamente, o grupo e a área de maior risco de um ataque terrorista, 

sendo o Daesh-Sinai, o responsável pelo maior número de ataques. 

Apesar do número de ataques ter diminuído nos dois últimos anos, ainda 

não recuaram significativamente, a ponto de o país sair da lista dos vinte países 

mais afetados pelo terrorismo no mundo. No início de 2018, o Governo decretou 

estado de emergência no norte do Sinai e declarou toque de recolher na região. 

Em fevereiro deste ano, as Forças de Segurança do Egito lançaram a Operação 

Sinai 2018. Essa Operação foi uma ação ofensiva na região norte do Sinai, cujo 

o objetivo são os grupos terroristas que operam nessa região, especialmente a 

filial do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), Daesh-Sinai, que mantém ainda 

forte presença na fronteira com a faixa de Gaza. 

O grave problema do terrorismo no Egito, ainda está longe de terminar. O 

país se encontra em uma região complexa e de grande tensão, onde interesses 

e intolerâncias políticas e religiosas seculares fazem parte dessa população. 
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