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 موضوعات من نفس الباب 

 الموضوعات ا�كثر قراءة

  حوادث|  الصفحة ا�ولى

  
 

  , ھاجمت جموع من المواطنين مقار جھاز أمن الدولة في مدينة نصر
  , والشرقية ومطروح  , والشيخ زايد  , وأكتوبر  , والجيزة  , وا>سكندرية

  . كما جرت محاولة 1قتحام مقره في مدينة طنطا

 
 ألسنة اللھب تتصاعد من مبنى أمن الدولة بمطروح والمواطنون يتجمعون أمامه

وقــد تطــورت األحــداث بســرعة مــن هجــوم إلــي حرائــق ضــخمة لوثــائق مهمــة فــي 

وفـــي ظـــل   . شخصـــا مـــن المتظـــاهرين وقـــوات األمـــن  22 وٕاصـــابة  , مقـــار الجهـــاز

فـإن األنبـاء تـتردد عن    , اتهامـات خطــيرة بوجـود مؤامـرة مقصـودة إلحراق الوثـائق

إال أن مصــدرا أمنيــا رفيــع المســتوي أكــد   , وجــود اتجــاه إلــي تجميــد نشــاط الجهــاز

لوكالــة أنبــاء الشــرق األوســط أن هنــاك دراســة عاجلــة تجــري حاليــا إلعــادة هيكلــة 

متظــاهر مســاء أمــس   2500 واقتحــم نحــو . الجهــاز وتحديــد اختصاصــاته وأهدافــه

للبحـث عـن أوراق رسـمية ومستندات   , مقر مبني جهاز أمن الدولـة بمدينـة نصـر

مهمة تابعة للجهاز قبل أن يتصرف المسئولون فيها سـواء بـالحرق أو بالفرم فـي 

مـــن    , وردد المتظـــاهرون هتافـــات أثنـــاء اقتحـــامهم المبـــني   . ماكينـــات فـــرم األوراق

ياحرية فينك فينك أمن الدولة بيننا وبينك وكل الشـعب قالهـا خـالص أمـن    : بينها

  . الدولة الزم ينداس

  

كمـا شـب حريــق هائـل بمبـني أمـن الدولـة بوسـط مطـروح بعد تظـاهر مجموعـات 

  . كبيرة من األهالي أمام المبني لمحاصرته

وقــد بـــدأت حملــة الهجــوم علــي مقــار أمــن الدولــة مــن قبــل المتظــاهرين بمنطقــة 

وباشـر الهجـوم الـذين لهـم ثأر مـع   , شارع الفراعنة بوسط اإلسكندرية أمـس األول

وقتلـــوا البعـــض اآلخـــر فـــي أثنـــاء   , ضـــباط أمـــن الدولـــة الـــذين عـــذبوا المـــواطنين
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  . التحقيق معهم داخل سراديب الجهاز المخيف

ضــــابطا وفــــردا مــــن جهــــاز أمــــن الدولــــة   22 فقــــد أصــــيب  , ووفقــــا لشــــهود العيــــان

  , كمــــا فوجئــــوا بعشــــرات مــــن ماكينـــات فـــرم األوراق الــــتي حطموهـــا  , باإلســــكندرية

كمـا اسـتولي المتظـاهرون علـي   , وعثروا علي كميات كبيرة من األوراق المفرومـة

  . كميات أخري من األوراق

وســـارعت القــوات المســـلحة بنشـــر قواتهـــا صـــباح أمـــس حـــول مبـــاني جهـــاز أمـــن 

وقـد تظاهر عدد   . ومدينة نصـر  , وأكتوبر  , والدقي  , الدولة بعد أحداث اإلسكندرية

والشــيخ زايــد أمــام مبــني الجهــاز   , كبــير مــن أهــالي مــدينتي الســادس مــن أكتوبــر

  . اكتوبر بعد ما شاهدوا حرائق داخل المبني  6 التابع لمحافظة

وكانــت المفاجــأة أن عــددا مــن المجنــدين الــذين كــانوا يهربــون مــن أســوار المبنــي 

أكــــــدوا أن المســــــئولين بالـــــداخل أحرقــــــوا األوراق والمســـــتندات المهمـــــة الخاصـــــة 

  . بالجهاز

وقـد فوجئــوا بـإطالق الرصـاص الحـي عليهـم عنـدما حـاولوا منـع سـيارات الشـرطة 

  ! المحملة باألوراق من الهروب

شــخص مــن المتظـاهرين أمــام مقــر الجهــاز فــي شــارع جــابر بــن   300 وقــد تجمــع

كمــا قامــت مجموعــة أخــري بالتوجــه إلــي المقــر نفســه العتقادهــم   , حيــان بالـــدقي

  . بوجود معتقلين داخله

تقدم عدد من المواطنين ببالغات بمشاهدتهم انبعاث دخـان كثيــف    , وفي الشرقية

ورجحـوا فـي بالغـاتهم أن   , من مقر جهاز أمن الدولة بالزقازيق وبشـكل متواصل

النــيران بــدأت بشــكل متعمــد إلخفــاء وحــرق مســتندات وأوراق ووثــائق مــن شــأنها 

وقـــرر األهــالي فـــي بالغـــاتهم أنهـــم قـــد شـــاهدوا الــدخان   , إدانـــة بعـــض المســـئولين

  . الكثيف بالمنطقة في ساعة مبكرة من صباح أمس

وقد عززت القوات المسلحة الحراسة علي مقار أمن الدولة بمدينة نصـر واألفــرع 

  . المختلفة خشية وقوع تداعيات

  

البدايــة   , وقــد تصــاعدت حــدة األحــداث باإلســكندرية والمســتهدف مقـر أمــن الدولــة

كانــت خـالل التظــاهرات الــتي ضــمت عشــرات اآلالف مــن المتظــاهرين الراغبيــن 

فــي إلغــاء جهــاز مباحــث أمــن الدولــة ومحاكمــة كــل ضــابط قــام بتعــذيب أو قتــل 

مــواطنين خــالل تحقيــق أو بحثــه عــن معلومــة فــي ظنــه انــه يقــوم بعملــه وواجبــه 

 . علي الرغم من أن ما يقوم به زرع الكراهية في نفوس أسر وشباب وشيوخ

وكــان المشــهد الصــباحي رائعــا يعــبر عــن حريــة رأي وديمقراطيــة ولكــن المشــهد 

المسائي باإلسكندرية كان مغايرا تمامـا وعلـي النقيض فـي الجـانبين سـواء رجـال 

األحـداث بدأت في الثامنـة مسـاء العشـرات تحولـوا   .. أمن الدولة أو المتظاهرون

الجميــع اعتــبروا أن لــديهم ثــأرا لــدي جهــاز مباحــث   , إلــي مئــات مــن المتظــاهرين

ابــن يــروي قتــل والــده منــذ عشــر ســنوات بــداخل هــذا المقــر بمنطقــة   , أمــن الدولــة

شـباب فـي الجماعـة   , الفراعنة بوسط المدينة وشقيق يروي تعذيب شقيقه وانتحـاره

السلفية وشـيوخ جـاءوا إلسـقاط الجهاز باعتبار أمن الدولة المسـئول عن تعذيـب 

  , ســيد بــالل فــي أثنــاء إجــراء تحقيقــات حــول تفجــير كنيســة القديســين باإلســكندرية

  , واالخوان المسلمون جاءوا إلسقاط جهاز طالما تم اعتقالهم في أروقته وسراديبه

تحــــول مقــــر الجهــــاز والضـــباط وأفــــراد أمــــن الدولــــة إلــــي رمــــز للفســـاد والطغيــــان 

واالستبداد من وجهـة نظـرهم والضباط داخـل المبـني يـرون أنهـم يعملون لصـالح 

وسط تلك المشـاعر المتناقضة مـن الطـرفين بـدأ المشـهد   , الوطن ويؤدون واجبهم

بقيــام المتظــاهرين الــذين مثلــوا طوائــف وأطيافــا مختلفــة فــي المجتمــع الــذي كــان 

يتعامل معهم جهاز أمن الدولة جلسوا أمام مقر الجهـاز الواقــع فـي وسط منطقـة 

المئـات تجمعـوا فــي الطرقــات لمحاصــرة المقــر الـذي هـو عبــارة عــن فيــال   , سـكنية
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مكونــة مــن ثالثــة أدوار علويــة وحديقــة خلفيــة وجــراج أمــامي ضــم عــدة ســيارات 

تابعــة لضــباط المتظــاهرون قــرروا بعــد العشــاء االعتصــام والمبيــت حــتي إســقاط 

والغـاء الجهـاز ومجموعــة مـن قوات األمـن المركـزي تواجـدت امـام البـاب الخلفـي 

الواقــع امــام حديقــة المبــني هتافــات تــتردد بإســقاط أمــن الدولــة ومحاكمــة الضــباط 

المشــهد اصــابة التوتــر مــع مــرور الوقــت والســاعات األولــي فــي االعتصــام قــوات 

األمن المركزي وسط هذا التوتـر ورؤية بعـض مـن المتظـاهرين يعـدون زجاجـات 

المولوتوف المصنوعة يدويا والتي تصنع من زجاجات ويوضع بهـا بنزين وقطـع 

قمـاش ليقــوم األمـن المركـزي ــ طبقـا لشــهود عيــان ـــ بـإطالق قنابـل مسـيلة للــدموع 

لتفريـــق المعتصـــمين ليبـــدأ تحـــول االعتصـــام إلـــي اقتحـــام مـــن المتظـــاهرين لمقـــر 

الجهاز وبدأ االقتحام بعد انسحاب بعض مـن عناصــر األمن المركـزي ودخولهم 

إلــي ســاحة الحديقــة الخلفيــة للمبــني ويبــدأ المتظــاهرون فــي الســيطرة التامــة علــي 

الحديقــة والــدخول إلــي المكاتــب الواقعــة بالــدور األرضــي وانســحاب الضــباط إلــي 

األدوار العليــا ومــع اســتمرار تــدفق المتظــاهرين والمقتحميــن ســيطروا تمامــا علــي 

األدوار الثالثـة للمبـني وتـم حصـار الضـباط داخـل احـدي الحجـرات أعلــي سـطح 

المبني كما طوق المتظاهرون الجراج األمـامي المواجـه للمبـني وتـم اتــالف أكثـر 

  . سيارة مختلفة الماركات في الشوارع األربعة المحيطة بالمبني  15من 

 أطنان من األوراق

 

وفـــــور دخـــــول المتظـــــاهرين فوجئـــــوا بعشـــــرات مـــــن ماكينـــــات فـــــرم األوراق قـــــام 

المتظاهرون بتحطيمها وتناثر أطنان من األوراق المفرومـة فـي الشـوارع الموازيـة 

والمجـــاورة للمبــــني وقـــام المتظـــاهرون العـــالمون جيـــدا بمكاتـــب الضـــباط وأروقـــة 

المبـني فـي الـداخل بأقتحامــه وتحطيــم تلــك المكاتـب والسـعي وراء الضـباط الذيـن 

قــاموا بــإطالق رصــاص حــي فــي الهــواء فــي محاولــة إلبعــاد المقتحميــن وتدخلــت 

القــوات المســلحة لمحاولــة الســيطرة علــي الوضــع وبعــد عــدة ســاعات مــن التهدئــة 

كـــان المبـــني بمــــا بقـــي بـــه مـــن أوراق مختلفـــة تخــــص جمعيـــات أهليـــة وبيانـــات 

عمومية لألندية وملفات بعـض الصحفيين ورجـال األحـزاب والعـاملين بالشـركات 

  ) هارد ديسـك  ( بين أيدي المقتحمين بل وقام المقتحمون بتفكيك األقراص الصلبة

بأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالضباط ووسط ذلك بدأت أدخنة تتصـاعد مـن الــدور 

وسـط هــذا المشـهد   .. األعلـي الخــاص بــأوراق خاصـة بجهـاز مباحـث أمـن الدولـة

وتحديدا في الساعة الثانية صباحا بدأت بعض محاوالت ضباط في الخروج فمـا 

كــان مــن المعتصــمين والمتظــاهرين ســوي ضــرب كــل مــن يحــاول الخــروج بقســوة 

شديدة وتناثرت الدماء علي وجه الضباط الذين فقد بعضـهم الوعـي مـن الضـرب 

المــبرح الشــديد الــذي كــان بهــدف الثــأر وتعالــت صــياحات وهتافــات المعتصــمين 

خاصة من الجماعات السلفية الذين تعرضوا ألنواع التعذيب المختلفة داخل هذا 

المقــر ليتــم خـروج الضــباط بعضــهم وســط حراســة القــوات المســلحة الــتي لــم تســلم 

من بعض اإلصابات ألفراد لم يتعد عددهم ثالثة أفراد وتم خروج جميع الضباط 

مــن جهــاز أمــن الدولــة وأفــراده مــع الســاعات األولــي مــن فجــر أمــس ليتــم تفــرق 

المتظــاهرين وتــم نقــل ضــباط أمــن الدولــة وأفــراده الــي مستشــفي القــوات المســلحة 

ضــباط فــي الخامســة   3 بســيدي جــابر مــن خــالل ســيارة مدرعــة حملــت أكــثر مــن

فجــرا وتــم فــي صــباح أمــس فــرض حراســة علــي المبــني الخــالي تمامــا وان كانــت 

هنـاك أنبــاء عـن إصـابة ثالثـة مـن المتظــاهرين بإصـابات مختلفة مــن الرصـاص 

  . الحي وتم اجراء عمليات جراحية لهم ولم تحدث أية حاالت وفاة من الجانبين

ومـــن ناحيـــة قـــد شـــب حريـــق هائـــل فـــي مبـــني مباحـــث أمـــن الدولـــة بوســـطمدينة 

وحمايـة المسـتندات   , سـيارات مطـافئ للسيطرة علـي النيران  6 مطروح وقد هرعـت

  . والوثائق المهمة من التلف
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أضف تعليقك
 صفحات التعليق

12345678

 

  كفاية مصر اھم
طبعا المسئول عن حرق مراكز الشرطة وامن الدولة ھم ا1خوان 1نھم ھم احاب الدعوة الى 

الغاء امن الدولة وعندما احمد شفيق قدم استقالته وجاء عصام شرف وعرفوا انه 1يستطيع الغاء 
امن الدولة قاموا بحرقه على مستوى الجمھورية 1نھم ھم اصحاب العEقات المشبوه مع حماس 

 بس خEص  ---وحزب هللا وايران

  
11:30 - 06/03/2011: تاريخسيف المصري :تعليق - 79

  ينفع كده؟
يعني المتظاھرين كانوا بيعملوا زجاجات مولوتوف يا كدابين حرام عليكم ا1فترا ده عموما 

 كابسه وخEص انتوا انتھيتوا يا وطني يا خاين 

  
11:07 - 06/03/2011: تاريخ!!! ازاي:تعليق - 78

  محدش من المصرين العادين بيعمل التخريب دة
اقسم با� ان الناس الى بتطلع فى المظاھرات اليومين دول وخصوصا بعد تنحى مبارك ھما قلة 

مندسة لتخريب مصر او من الذين لھم مصالح شخصية باسم الدين وانا بنبه كل المصرين ان 
1زم تعرفوا مين له .. ا1مور لو استمرت بالشكل دة البلد ھتخرب وھترجع لعصور قبل الميEد 

مصلحة فى كدة وكفاية اوى سلبيه من القوات المسلحة فى التعامل مع الخارجين عن القانون 
 1زم تاخد مواقف حاسمة ضد الناس دى ومحدش يقولى دى حريه ده تخريب لكل حاجه 

  
10:53 - 06/03/2011: تاريخمصرى :تعليق - 77

  الخيانة
اي واحد ...الوثائق دي مفبركه من صفوت الشريف وھدفھا احداث بلبلة لشغل ا1عEم المصري

 يحاول نشرھا بصوره مباشره او غير مباشرة ھو خائن للثورة وذيل من اذيال النظام القديم 

  
10:53 - 06/03/2011: تاريخالعريش -شاكر رفعت:تعليق - 76

  هللا يراكم
ان المغفبين قاموا بحرق المستندات التي تدينھم وتكشف اھمالھم القذرة ولكن 1 تفرحوا كثيرا 

 غاسمعوا ھذه ا1ية و1 تحسبن هللا غافE عما يفعل الظالمون 

  
10:48 - 06/03/2011: تاريخحماده حماد الجاحر :تعليق - 75

  انھاء وتصفية أمن الدولة
الرجاء من رئيس الوزراء الجديد حل وتصفية كل العاملين بأمن الدولة وعزل جميع الرتب من 

عقيد فصاعد ونقل جميع الضباط الباقين إلي أقل ا�ماكن تأثيرا لتلوثھم في ھذا النظام حتى 1 
 يكونوا عدوى لغيرھم 

  
10:42 - 06/03/2011: تاريخمجدي عبيدو :تعليق - 74

  وهللا بحب مصر
وهللا اللي بيحصل في مصر ده ميعجبش اي حد ھمجيه وحرق و مفيش قانون و عربيات راكنه 

صف رابع ھو ده اللي انته عايزينه لمصر كل واحد عنده طار عايز يخلصه و تولع مصر حرام 
عليكو كل واحد بيفكر في مصلحته اخوان سلفيين متظاھرين في التحرير مش عاجبھم اي حاجه 
ارجوكم كفايه يا1 نبني بلدنا و نرجع ا1مان تاني استحلفكم با� دعونا نبقي يد واحده اللھم احفظ 

 مصرنا يارب 

  
10:00 - 06/03/2011: تاريخمحمد :تعليق - 73

  ھل الجيش سعيد بما يحدث
ھل المجلس  0كلنا بنتفرج علي الخراب الي بيحصل والحرائق والخراب والسرقة والتخريب 

العسكري المسئول عن ادارة شئون البEد يتفرج ونحن نتفرج معه اين ھيبة الدولة التقارير 
 � الدولية تقول ھيبة الدولة ذھبت في مصر و1حول و1قوة ا1 با

  
06:12 - 06/03/2011: تاريخمحمد متولي قنديل :تعليق - 72

معا نبني مصر يامسيحين يامسلمين من ايد الفساد ونقطع جزور الشر كلو مھما كلفنا التمن 
 نحافظ عليه بقوه وشجاعه 

احرقو البلد وخلونا نخلص ھيا خEص بقت كلھا ظلم شفتو الظلم اد ايه يامصريين بس الراجل 
يسد في وش الفاسدين والبلطجيه ويظھر شجاعة المصري ا1صيل مش يستسلم مھما حصل نبني 

مصر كلنا مسيحين ومسلمين بيقين من هللا بقوه وعزيمه وحده بس بصدق واخEص من قلوبنا 
 كلنا ونحافظ علي الباقي منھا 

  
06:09 - 06/03/2011: تاريخابن مصر :تعليق - 71

  خراب ودمار
ھذا الجھازھام جدا و1بد من تواجده لحفظ امن ھذا البلد ولو كان مفعل ا1ن ماكان حدثت اعمال 

واكيد . البلطجه والسلب والنھب وغيره من التجاوزات المرعبه التى نراھا ونسمع عنھا كل ساعه
وكل ا1جھزه اكيد لواجريت تحقيقات سوف تجد ھذه )استغEل سلطه (له بعض التجاوزات 

وانا اعتقد ان الذين ..... التجاوزات من ا1فراد ال الھيات مع الفارق طبعا حسب اھمية المكان
ولك هللا يامصر )الخونه وما الى ذلك(قاموا بھذه ا1عمال المخربه اكيد لھم مصالح فيما تم 

 . وسلمت من كل سىء

  
05:55 - 06/03/2011: تاريخاحمد موسى :تعليق - 70

 صفحات التعليق

12345678
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 جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة ا�ھرام،و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من مؤسسة ا�ھرام

  ahramdaily@ahram.org.egراسلنا على البريد اEليكترونى 
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