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يؤكد فيها أن ، حممود وجدي ،كلمة لوزير الداخلية املصري األسبق

ام واجلهاد وحزب الله وجيش جمموعات قتالية من كتائب القسّ

 سنة يف اإلسالم اقتحمت السجون املصرية خالل االنتفاضة املصرية

 املساجينبت ، وهر٢٠١١ّ
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 جنح حمكمة أمام أمس شهادته يف  ،األسبق الداخلية وزير وجدي حممود اللواء أكد

 القسام كتائب من عناصر أن  ،النطرون وادي سجون من الهروب قضية يف   اإلسماعيلية مستأنف

 تسللت قد ،الله حزب من وعناصر غزة يف واجلهاد سالماإل وجيش  "حماس" حلركة التابعة

 يف املصرية السجون بمهاجمة وقامت ،األنفاق عبر سيناء شمال يف البدو من عناصر بمعاونة

 السجون من لهم التابعة العناصر بإخراج وقاموا ،واملرج والفيوم زعبل وأبو النطرون وادي

 .خرىاألُ  واجلنائية السياسية العناصر ىلإ باإلضافة

 يتم ومل ،العام األمن وجهاز الدولة أمن جهاز من املعلومات هذه إىل توصل نهأ وأضاف

 ىعل مدربة قتالية جمموعات كانت ألنها ،السجون قتحاماب قامت التي األسماء هذه إىل التوصل

 .[....]ى مستو ىأعل

                                                           

 ":األهرام"املوقع اإللكتروين لصحيفة  :املصدر *

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/214489.aspx  
 .٩/٦/٢٠١٣اخلبر يف  هذا" األهرام"وقد نشرت صحيفة 
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 حداثإو لهم التابعة العناصر تهريب كان االقتحامات هذه من الهدف أن إىل واشار

 اللواء من يومية اتصاالت ىيتلق كان نهأ إىل وأشار ،املساجين تهريب خالل من البالد يف ىالفوض

 املعسكر ضتعرّ  عن احلدودية رفح بمدينة األحراش بمعسكر املركزي األمن معسكر قائد نوح ماجد

 يقومون كانوا وأنهم ،البدو من عناصر وبمعاونة غزة من عناصر قبل من لهجوم يومية بصورة

 .نفاقاأل عبر غزة قطاع إىل دخالهمإو جرحاهم بسحب

 أكد والذي، الوقت ذلك يف اجلمهورية رئيس نائب سليمان عمر اللواء ىالتق نهأ إىل وأشار

 من وعناصر "حماس" حلركة التابعة امالقسّ كتائب من عناصر رصد العامة ا�ابرات جهاز نأ له

 فرداً  ٨٠ ىلإ ٧٠ بين ما كانت الله حزب عناصر نأو ،البدو بمعاونة سيناء إىل تسللوا قد الله حزب

 القرن حماكمة يف شهادته يف أكده ما وهو ،لبنان إىل ومنها غزة ]من[ نفاقاأل إىل تسللوا نهمأو

 .السابق للنظام

[.......] 


