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بما في ذلك جميـع المسـتندات           ,  وأصبح المبنيان خاضعين لسلطات الجيش          

  . والملفات التي نجت من الحرق والفرم أمس األول

ستندات                         قرين لمراجعـة جميــع الم وانتقل فريق من النيابة العامة إلي الم

من المواطنيـن                      , والتحفظ عليها  وأثار هذا اإلجراء ارتياحا بالغا بين مئات 

المتجمهرين حول المقرين فبادروا بتسليم أعضاء النيابة ما لديهم من ملفـات                    

صرفوا        , وبعضها اآلخر سليم تماما         , بعضها محترق جزئيا      , وأوراق ثـم ان

بهدوء بعد أن تأكد مندوبون عنهم من عدم وجود معتقلين في غرف سـرية                      

  . داخل المبنيين أو أسفلهما

وكانت القوات المسلحة قد اتخذت اإلجراءات نفسها في مقر مباحـث أمـن                   

وكـان    . الدولة الرئيسي بمدينة نصر في ساعة متأخرة من مساء أمس األول                  

مئات المواطنين قد نجحوا في إنقاذ كميات هائلة من الملفات والوثائق السرية                 

ها منشـور          , من داخل مجمع مباني أمن الدولة في مدينة نصر             ومـن أبرز

داخلي يطالب فيه رئيس الجهاز السابق ضباطه بسرعة فرم أرشيف الوثائق                     

وشدد المنشور علي ضرورة تجنـب        , بجميع المقار علي مستوي الجمهورية      

  . حرق األوراق لتجنب لفت األنظار

وكشفت بعض الملفات والوثائق السرية السليمة عن فضائح عالقات ضـباط           

جال اإلعــالم                 الجهاز مع المسئولين والوزراء والشخصـيات العامـة ور
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  . والصحافة

وتحدثت وثيقة سرية نجت من اإلعدام عن رؤية الجهاز الحتـواء غضـب                    

  . الشعب المصري تجاه ممارساته علي مدي األعوام الثالثين

  25 وتقترح الوثيقة اإلعالن صوريا عن حل الجهاز استجابة لرغبـة ثـورة                 

بمـا يسـمح لضـباط الجهـاز          , مع إبقاء عمله تحت أي مسمي جديد        , يناير

ير           : باإلفالت من العقاب علي جرائمهم ومنها       االعتقال التعسفي آلجـال غ

  . واختالق التهم الجنائية للتنكيل بأبرياء  , والتعذيب  , محددة وبدون تهمة

وكان مقر أمن الدولة في مدينة دمنهور من بين المنشـآت األكـثر ترويعـا               

قبرة         , حيث شمل زنزانات للتعذيب بالكهرباء          , للمواطنين وبجانب المبـني م

  . سرية للتخلص من جثث الضحايا

وبالتزامن مع إجراءات السيطرة الكاملة علي مقار أمن الدولة والتحفظ علي                

بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة حول دوافع مسـئولي الجهـاز                    , وثائقها

  . إلتالف أرشيف الجهاز

تحدث موقع ديبكا اإلسـرائيلي اإللكترونـي عــن إيفــاد          , وفي غضون ذلك  

روبرت جيتس وزير الدفاع األمريكي إلي القاهرة بتعليمات مـن الرئيــس               

قد                          األمريكي باراك أوباما الحتواء أي تسريبات محتملة لوثائق أمن الدولة 

يكون لها عالقة بسياسات واشنطن الخاصة بمكافحة اإلرهاب منذ بداية غزو                   

  . أفغانستان
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