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ةديرجلا• تحصل على وثائق »التنظيم السري« في الداخلية المصرية )2/2(
 من حسين سالم

ً
جمال مبارك والعادلي أمرا بتفجيرات شرم الشيخ في يوليو 2005 انتقاما

حصلت »الجريدة« على وثائق 
تكشف حقائق خطية، تظهر أن 

تفجيرات شرم الشيخ في يوليو من 
عام 2005، نفذت بأوامر من جمال 

مبارك، نجل الرئيس المخلوع، 
ووزير الداخلية السابق اللواء حبيب 

العادلي، وذلك من أجل االنتقام 
من رجل األعمال حسين سالم، 

الذي أشارت الوثائق التي نشرتها 
»الجريدة« أمس، إلى غضب جمال 

مبارك منه، لدوره في تخفيض 
عمولته في صفقة تصدير الغاز 

إلسرائيل.

مفاجأة كبرى تقدمها الوثائق التي 
حصلت عليها "الجريدة" بشأن دور 
جمال مبارك نجل الرئيس المصري 
الــمــخــلــوع فــي إتــمــام صــفــقــة تصدير 
الــــغــــاز، إذ تــكــشــف وثـــائـــق الــتــنــظــيــم 
السياسي السري في وزارة الداخلية، 
الذي كان يتبع وزير الداخلية السابق 
الـــلـــواء حــبــيــب الــعــادلــي مــبــاشــرة، أن 
الــتــنــظــيــم قـــام طــبــقــا ألوامــــر الــعــادلــي 
وجمال بتخطيط وتنفيذ تفجيرات 
شــــرم الــشــيــخ فـــي 23 يــولــيــو 2005، 
والــتــي تــم مــن خــاللــهــا تفجير ثالثة 
معالم سياحية في المدينة، وأسفرت 
عن مقتل 88 ما بين مصريين وسياح، 
فــضــال عـــن إصـــابـــة الـــمـــئـــات وتــوقــف 
حركة السياحة أشهرا، وخسارة مصر 

مئات الماليين من الدوالرات.
وتــــفــــضــــح الـــــوثـــــائـــــق أن الــــهــــدف 
مــــن هـــــذه الـــتـــفـــجـــيـــرات هــــو الـــتـــأديـــب 
واالنــتــقــام مــن رجـــل األعـــمـــال حسين 
ســـالـــم الـــــذي أشــــــارت الـــوثـــائـــق الــتــي 
نشرتها "الجريدة" أمس، إلى غضب 
جمال مبارك منه لدوره في تخفيض 
عــمــولــتــه فـــي صــفــقــة تــصــديــر الــغــاز 
إلســـرائـــيـــل، مــمــا أدى إلــــى مــشــاجــرة 
صــاخــبــة بــيــن الــطــرفــيــن وعــــدم قبول 

اعتذار سالم.
وتــقــول وثــيــقــة صــــادرة بــتــاريــخ 7 
يـــونـــيـــو 2005 مــــن رئـــيـــس الــتــنــظــيــم 
السري إلى العادلي: "اجتمعنا أمس 
بـــالـــمـــدعـــو مـــحـــمـــد هــــاشــــم وأســــامــــة 
مـــحـــمـــود ورأفـــــــت مــصــيــلــحــي وزيـــــاد 
عبدالرحيم )يبدو أنهم أفــراد تنظيم 
مسلح إسالمي( واتفقنا على جميع 
بـــنـــود الـــخـــطـــة الـــمـــوضـــوعـــة لــتــنــفــيــذ 
التكليف 231 بتاريخ 2005/1/29 وهو 
أن تستهدف ثــالث ســيــارات ملغومة 
منطقة خليج نعمة، على أن تنفجر 
األولـــــى فـــي مــدخــل فــنــدق موفنبيك، 
والــثــانــيــة فـــي الــمــنــتــجــع الــقــريــب من 
الـــفـــنـــدق، والــثــالــثــة بــقــريــة موفنبيك 

المملوكين لحسين سالم".
واتفق أمير الجماعة محمد هاشم 
على أن يتم تنفيذ العملية بمعرفتهم 

مـــــــن حـــــيـــــث الــــتــــجــــهــــيــــز والــــتــــنــــفــــيــــذ 
والعناصر البشرية، وأن تكون ساعة 
الصفر في الساعة األولى من صباح 
يوم 2005/7/23، وأال تخرج تفاصيل 
العملية عن محيط األطراف المجتمعة 
وهــــي نــفــســهــا األطــــــراف الـــتـــي ســوف 
تــنــفــجــر الـــســـيـــارات وهــــي بــداخــلــهــا، 
وبــالــتــالــي تــصــبــح الــعــمــلــيــة منتهية 
لألبد. وتضيف الوثيقة: "كما وجهنا 
الــمــدعــو مــحــمــد هــاشــم إلـــى ضـــرورة 
الـــــوجـــــود بـــمـــعـــداتـــهـــم جـــــاهـــــزة يـــوم 
2005/7/20 في شــرم الشيخ في مقر 
التجمع المجهز الستقبالهم تحت 

تصرفنا وعيننا".
ويــؤكــد الــتــقــريــر الــثــانــي، الــخــاص 
بالتكليف بشأن تفجير أمالك حسين 
ســالــم والــمــرفــوع مــن الــمــقــدم حسين 
صــالح إلــى وزيـــر الــداخــلــيــة السابق، 
أن مهمات العملية جاهزة من حيث 
العناصر البشرية والمهمات التقنية 
وأدوات التفجير، وأن هذه العناصر 
جــــاهــــزة فــــي الـــمـــيـــعـــاد الـــمـــحـــدد يـــوم 
احـــتـــفـــاالت مـــصـــر بــــذكــــرى ثــــــورة 23 
يــولــيــو. ويـــقـــول الــتــقــريــر: "اجتمعنا 
الـــيـــوم فـــي مــقــر تــجــمــع الــعــمــلــيــة في 
شــرم الشيخ بالمدعو محمد هاشم 
وأســـامـــة مــحــمــود ورأفــــت مصيلحي 
وزياد عبدالرحيم واتفقنا على جميع 
بـــنـــود الـــخـــطـــة الـــمـــوضـــوعـــة لــتــنــفــيــذ 
الــتــكــلــيــف 231 بــتــاريــخ 2005/1/29 
وقـــد راجــعــنــا ســويــا الــخــطــة وجميع 
ات المتعلقة، وأيضا تفقدنا  اإلجـــراء
السيارات الملغومة الثالث، وتأكدنا 
من كل شيء، وتم التنبيه على جميع 
العناصر بعدم مغادرة محل التجمع 
الــمــخــتــار دون إخـــطـــارنـــا". وينتهي 
التقرير السري بالقول: "بهذا تصبح 
الــعــمــلــيــة جــــاهــــزة مــــن حـــيـــث جــمــيــع 
الـــعـــنـــاصـــر الـــبـــشـــريـــة والـــفـــنـــيـــة وفـــي 

انتظار ساعة الصفر".
أمـــــا الـــتـــقـــريـــر الـــثـــالـــث، فـــقـــد حــمــل 
الــمــفــاجــأة الــكــبــيــرة لــوزيــر الــداخــلــيــة 
ورئيس التنظيم، إذ أكد قائد التنظيم 
حسين صالح أن العناصر اإلسالمية 

قد "خانتهم وخدعتهم وبدلت مواقع 
التفجير واستهدفت مواقع أخرى غير 

أمالك حسين سالم!".
ويقول التقرير المرفوع إلى وزير 
الداخلية في 23 يوليو 2007 الساعة 
الــعــاشــرة صباحا: "تــم صــبــاح اليوم 
ســـعـــة 1.15 صـــبـــاحـــا تــفــجــيــر ثــالثــة 
مــواقــع فــي مــديــنــة شـــرم الــشــيــخ غير 
التي تم توجيه العناصر اإلسالمية 
لتفجيرها". وقد استهدفت العناصر 
اإلسالمية ثالثة مواقع مختلفة وهي 
فندق غزالة جاردن والسوق القديم في 

شرم الشيخ وموقع الميكروباص قرب 
خليج نعمة، كما أن التفجير لم يكن 
انتحاريا وتم تنفيذه عن بعد، وفرت 

جميع العناصر البشرية.
وجار ضبط اإلسالميين الهاربين 
لــمــحــاســبــتــهــم عــلــى هـــروبـــهـــم وعـــدم 

استهداف المواقع الموجهين إليها!
وكــانــت ثــالثــة تــفــجــيــرات إرهــابــيــة 
مــــتــــزامــــنــــة قـــــد ضــــربــــت فـــــي الـــثـــالـــث 
والـــعـــشـــريـــن مـــن يــولــيــو عــــام 2005، 
ثالث مناطق في مدينة شرم الشيخ 
الــســيــاحــيــة، أســفــرت عــن مــقــتــل نحو 
88 أغلبهم مــصــريــون وإصــابــة أكثر 
مــــن 200 كـــــان مــنــهــم 11 بــريــطــانــيــا 
وســتــة إيطاليين وألــمــانــيــان وأربــعــة 
أتــراك وتشيلي وإسرائيلي من عرب 
48 وأمــيــركــي واحــــد، بينما سجلت 
إصــــابــــات أخــــــرى لـــــــزوار أجــــانــــب مــن 
فرنسا وأوكرانيا وهولندا وإسبانيا 

وروسيا والكويت وقطر.
الــتــفــجــيــر األول اســتــهــدف منطقة 
"البازار" أو السوق القديم في ساعات 
الصباح األولى من الثالث والعشرين 
من يوليو عام 2005، حيث انفجرت 
ســـــيـــــارة مـــفـــخـــخـــة بـــعـــدمـــا وضــعــهــا 
إرهـــــابـــــي قـــــرب الـــــســـــوق، مـــمـــا أســفــر 
عـــن مــقــتــل 17 شــخــصــا أكـــثـــرهـــم من 

المصريين.
أما التفجير الثاني، فتم بواسطة 
قنبلة سبق تخبئتها في حقيبة ظهر 
وضـــعـــت بـــجـــوار فـــنـــدق "مــوفــنــبــيــك"، 
وأسفرت فور انفجارها عن مقتل ستة 

ســيــاح، بينما وقـــع التفجير الثالث 
بعدما انفجرت شاحنة مفخخة قادها 
إرهابي إلى بهو فندق غزالة جاردن 
أوتيل وهو فندق 4 نجوم يتكون من 
176 غــرفــة فـــي مــنــطــقــة خــلــيــج نعمة 
فــي المدينة ضمن مجموعة فنادق 
تطل على خليج نعمة تبعد نحو 6 

كيلومترات عن وسط المدينة، وأسفر 
الهجوم على الفندق عن مقتل نحو 

45 شخصا. 
وفــــور وقــــوع الــتــفــجــيــرات اعتقلت 
أجـــهـــزة األمــــن عــــددا مـــن الــمــصــريــيــن 
بينهم بعض السكان المحليين من 
بــدو سيناء، حيث اتهمت الحكومة 

بـــعـــضـــهـــم بـــتـــقـــديـــم تـــســـهـــيـــالت لــمــن 
قاموا بالتفجيرات، كما قام محافظ 
جــنــوب ســيــنــاء بــبــنــاء ســيــاج أســالك 
عـــازلـــة خــــارج حــــدود الــمــديــنــة لمنع 
الــتــســلــل إلــيــهــا، لــكــن هـــذه اإلجـــــراءات 
قوبلت بالرفض وتمت إزالـــة السور 

في ما بعد.

القاهرة - عماد فواز

جانب من فندق دمرته تفجيرات شرم الشيخ في يوليو 2005 وفي اإلطار مبارك يتفقد التفجيرات

التنظيم السري وّجه 
مجموعة إسالمية 

مسلحة لتدمير
3 منشآت تابعة لسالم 

فخدعته وفجرت
3 أماكن أخرى

اعتداءات شرم الشيخ 
أدت إلى مصرع 88 

وإصابة المئات وتوقف 
حركة السياحة وخسارة 

بمئات الماليين... 
 
ً
والداخلية اتهمت بدوا

وفلسطينيين

جهاز أمن الدولة 
استخدم إعالميين 

بارزين... واتهم 
إسرائيل

بتدبير ثورة
25 يناير 

ر موجة من الفضائح السياسية الموثقة سقوط »باستيل« مصر يفجِّ
 التهامهم بتدمير الوثائق

ً
• »أمن الدولة« نّسق مع »اإلخوان« في االنتخابات البرلمانية   • النائب العام يأمر بإحضار 130 ضابطا

● القاهرة - ةديرجلا•
مــــن داخـــــــل دهـــالـــيـــز قــــــالع "الـــبـــاســـتـــيـــل" 
المصرية، أو مقار مباحث أمن دولة، خرج 
إلــى النور المزيد من الفضائح السياسية 
لرموز النظام السابق، والتي نقلها سقوط 
مقار أمن الدولة بعدد من المحافظات في 
أيــدي ثــوار 25 يناير، من خانة االتهامات، 
لتدخل في نطاق االتهامات الموثقة، بفضل 
ــِشــر عــدد كبير منها، 

ُ
آالف الــوثــائــق الــتــي ن

وتسلم الجيش المصري بقيتها.
 وبعض الوثائق يكشف مفاجآت حول 
إدارة جــهــاز أمـــن الــدولــة لــمــجــريــات األمـــور 
في مصر، وتعاون أسماء كبيرة في مجال 
السياسة واإلعالم والصحافة، وحتى داخل 
قــــوى الــمــعــارضــة مـــع الـــجـــهـــاز، وتــنــفــيــذهــا 
لتعليماته من أجل تشويه معارضي النظام 

وتصفية الحسابات معهم.
وقـــــــد شـــــهـــــدت مــــصــــر طـــــــــوال الـــيـــومـــيـــن 
الماضيين موجة جديدة من الثورة ضربت 
مقار أمن الدولة في عدة محافظات، ونجح 
الــمــتــظــاهــرون فــي اقــتــحــام تــلــك الــمــقــار بعد 
شروع ضباط أمن الدولة في إحراق و"فرم" 
الوثائق السرية والخطيرة التي يمكن أن 
تستخدم في إدانتهم، بينما أهاب المجلس 
األعلى للقوات المسلحة بالمواطنين تسليم 
ما لديهم من وثائق تتعلق بجهاز مباحث 
أمــــن الــــدولــــة إلــــى الــــقــــوات الــمــســلــحــة حتى 
ات الــقــانــونــيــة  يتسنى لــهــا اتــخــاذ اإلجــــــراء
حيالها، كما دعا إلى عدم تداول تلك الوثائق 
إعــالمــيــا، مــحــذرا مــن تــعــرض نــاشــري تلك 

لة القانونية. الوثائق للمساء
وكـــشـــفـــت إحــــــدى الـــوثـــائـــق الـــتـــي تــحــمــل 
توقيع رئيس الجهاز األسبق اللواء حسن 
عــبــدالــرحــمــن، وتــعــود لــيــوم 26 مــن فبراير 
الـــمـــاضـــي - أي بـــعـــد 15 يـــومـــا مــــن رحــيــل 
الــرئــيــس حسني مــبــارك - أن التخلص من 
وثائق أمن الدولة جاء بناء على تعليمات 
مــن رئيس الجهاز الــذي أمــر جميع المقار 
بــضــرورة إلــغــاء جميع أرشــيــفــات المكاتب 
الـــفـــرعـــيـــة ألمــــــن الـــــدولـــــة فــــي الـــمـــحـــافـــظـــات 
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، وذلــــــــك خــــوفــــا مـــــن مــهــاجــمــة 

المتظاهرين لها والعثور على تلك الوثائق، 
وحــــــــددت الـــوثـــيـــقـــة طـــريـــقـــة الـــتـــخـــلـــص مــن 
مستندات الجهاز والتي تصنف تحت عنوان 

"سري للغاية".
وكــشــفــت وثــيــقــة أمــنــيــة مـــؤرخـــة بــتــاريــخ 
حــديــث أن جــهــاز أمــن الــدولــة كــان فــي نيته 
تغيير اســـم الــجــهــاز أو إعــــادة هيكلته مع 
اإلبــقــاء على وظيفته، وإعـــالن حــل الجهاز 
"بشكل صوري وإعالمي". واقترحت الوثيقة 
امــتــصــاص الــــدعــــاوى الــمــنــاهــضــة للجهاز 
من خــالل تغيير مسمى الجهاز إلــى جهاز 
األمن الداخلي أو جهاز المعلومات األمنية 
أو جهاز األمــن الوطني، كما حملت إحدى 
الوثائق التي تعود إلــى فترة االنتخابات 
البرلمانية عام 2005 مفاجآت عدة تتعلق 
بالتنسيق بين جماعة "اإلخوان المسلمين" 
وجــهــاز أمــن الــدولــة، لتحديد الــدوائــر التي 
ستخليها الجماعة لمصلحة مجموعة من 
المرشحين يــحــاول الجهاز دعمهم، وذلــك 
بحضور نائب مرشد "اإلخـــوان" المهندس 
خـــيـــرت الـــشـــاطـــر - الـــمـــفـــرج عــنــه مــنــذ أيـــام 
- ومـــســـؤول مــلــف االنــتــخــابــات بــالــجــمــاعــة 
محمد مرسي. وتضمنت األسماء القيادية 
في الحزب "الوطني" الدكتورة آمال عثمان، 
لكن الالفت هو وجود اسم زعيم حزب "الغد" 
والوصيف الرئاسي المعارض أيمن نور، 
ضمن األسماء التي طلب ضباط أمن الدولة 
إخالء الدوائر لها، وكذلك طلبوا إخالء دائرة 
المحامي طلعت السادات ابن شقيق الرئيس 
الراحل أنور السادات، كما أكدت الوثيقة أن 
ضباط الجهاز نبهوا على ضـــرورة إخــالء 
دائرة المرشح أمين مبارك ابن عم الرئيس 

السابق حسني مبارك.

استخدام صحافيين

وفي ما بدا أول تفسير منطقي لإلقصاء 
الذي تعرض له رئيس حزب "الوفد" السابق 
والمرشح الرئاسي السابق د. نعمان جمعة، 
أكدت إحدى الوثائق أن وزير اإلعالم األسبق 
أنس الفقي - الممنوع من السفر على خلفية 
تحقيقات في قضايا فساد - قــام باإلعداد 

لحملة صحافية مدروسة ضد رئيس الوفد 
السابق عبر توجيه عــدد مــن الصحافيين 
مــثــل رئــيــس تــحــريــر مجلة "أكــتــوبــر" آنـــذاك 
إسماعيل منتصر، لشن هجوم على نعمان 
جــمــعــة، وكـــذلـــك أكـــــدت الــوثــيــقــة أن الــفــقــي 
سيواصل الحملة عن طريق رئيس تحرير 
جــريــدة "الــفــجــر" الصحافي عـــادل حــمــودة، 
ورئيس تحرير مجلة "اإلذاعة والتلفزيون" 
آنــــــذاك، ورئـــيـــس تــحــريــر جـــريـــدة "األخـــبـــار" 

الحالي الصحافي ياسر رزق.
وغــــيــــر بـــعـــيـــد عــــن الــــوســــط الـــصـــحـــافـــي، 
تــنــاولــت وثــيــقــة حــديــثــة تــعــود لــعــام 2009، 
اإلعالمي عمرو الليثي، الذي تلقى - بحسب 
الوثيقة - اتصاال تليفونيا من زعيم حزب 
"الغد" أيمن نور، طلب فيه األخير من الليثي 
اســتــضــافــتــه فــــي بـــرنـــامـــجـــه الــتــلــفــزيــونــي، 
وأكــــدت الــوثــيــقــة أن جــهــاز أمـــن الـــدولـــة قــام 
باالتصال بالليثي )الــذي وصفته الوثيقة 
بــــالــــمــــتــــعــــاون( والـــــــــذي أكــــــد لـــضـــبـــاط أمـــن 

الدولة أنــه اعتذر إلــى نــور بدعوى انشغال 
أجندة برنامجه.

وزعـــمـــت وثــيــقــة تـــم الـــعـــثـــور عــلــيــهــا في 
مقر أمن الدولة في مدينة نصر أن "السبب 
الرئيسي ألحــداث ثــورة 25 يناير يأتي في 
إطار مخطط اضطلعت به الواليات المتحدة 
األميركية ودول االتحاد األوروبي بمشاركة 
الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي يـــســـتـــهـــدف اخــــتــــراق 
المنطقة العربية واإلسالمية إلنهاء الصراع 
العربي- اإلسرائيلي على نحو يتناسب مع 
توجهات الكيان الصهيوني"، بحسب نص 

الوثيقة.

النائب العام

وقــرر النائب العام عبدالمجيد محمود 
وضع مقار جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة 
نصر ومحافظة السادس من أكتوبر تحت 
حــراســة الــقــوات المسلحة، لحين االنتهاء 

مـــن فــحــص كـــل الــمــســتــنــدات بــهــمــا، بينما 
كلف فريقين من محققي النيابة باالنتقال 
إلى المقرين التابعين لمباحث أمن الدولة، 
التخاذ إجراءات الحفاظ على كل المستندات 
وتسلم ما تمكن بعض المتظاهرين من أخذه 

من الجهاز.
وأمر النائب العام بضبط وإحضار 130 
من ضباط وأفــراد الشرطة بجهاز مباحث 
أمــــن الــــدولــــة فـــي أكـــتـــوبـــر، والــتــحــفــظ على 
المبنى كله ومنع دخول أحد إليه وتشكيل 
لجنة لحصر الــمــســتــنــدات الــمــوجــودة فيه 
وتقديم تقرير مفصل بشأن الوثائق التي 

تم التحفظ عليها.
وأفــــــادت مـــصـــادر ســيــاســيــة بــــأن رئــيــس 
الــوزراء المكلف عصام شرف يدرس حاليا 
مقترحا بفصل جهاز أمن الدولة عن وزارة 
الــداخــلــيــة، وفــصــل مكتب الــنــائــب الــعــام عن 
وزارة العدل، على أن يكونا تابعين لمجلس 

الوزراء مباشرة. 

في المقابل أصدر اتحاد شباب الثورة 
بــيــانــا أمــــس، دعـــا فــيــه الــمــجــلــس األعــلــى 
للقوات المسلحة إلــى سرعة حــل جهاز 
أمـــن الـــدولـــة وتــجــمــيــد نــشــاطــه وتسليم 
مــقــراتــه إلـــى الـــقـــوات الــمــســلــحــة للحفاظ 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــنـــدات الـــــمـــــوجـــــودة داخـــــل 
الجهاز، والتي تدينه وتدين العديد من 
الشخصيات المتورطة من رموز النظام 

السابق، قبل حرقها أو التخلص منها.
وفي رد فعل سريع على كشف وثائق 
أمــــن الــــدولــــة، قــــرر رئــيــس حــــزب "الـــوفـــد" 
الــســيــد الـــبـــدوي تجميد عــضــويــة اثنين 
من أعضاء الحزب في محافظة البحيرة 
بتهمة التعاون مع جهاز أمن الدولة قبل 
ثورة 25 يناير. وأكد البدوي عدم التستر 
عــلــى أي تــــجــــاوزات، وأنــــه يــتــم الــتــعــامــل 
مع هذين العضوين وفقا لالئحة حزب 
"الوفد" وسيتم فصلهما في حالة ثبوت 

إدانتهما.

من وثائق أمن الدولة


