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 .6102يونيو  9، عدد اإليطالية (epubblicaLaR)المصدر: صحيفة الجمهورية 

، عندما قام األمن الوطني ٥١٠٢ر بعد وصوله إلى القاهرة بفترة وجيزة، وذلك في سبتمبر بدأ ريجيني االحتضا

التجسس والتآمر ب، وذلك على خلفية تهم 333//6902/10والمخابرات العامة الداخلية بفتح ملف له رقم 

 السيسي.برهابية في مصر، تخطط لإلطاحة إشبكة داخلية  إلىنتماء واإل

 (حربيةالمخابرات العامة، المخابرات السيادية )الجهزة الدولة ان ريجيني فريسة سهلة ألأشهر، ك ٣خالل مدة و

بداية من ، جهزة في صراع دائم بينها، للبحث عن مكانة متقدمة في سلم المراتب والتقرب من النظامأوهي 

يب بيد المخابرات عند مخرج محطة مترو محمد نجيب، ثم التعذ، 6102يناير  ٥٢االحتجاز والذي تم في مساء 

شبه عاري على قارعة الطريق الصحراوي الممتد من  بإلقائهنتهاك الجثة والتخلص منها االحربية، وفي النهاية 

)بطانية  ن، وهو غطاء لالستخدام العسكريبين القاهرة واإلسكندرية، وبجواره شيء لم يتم ذكره حتى اآل

في إشارة منه حول "االنتقام" األجهزة المصرية والذي قرر حد ما داخل أثر تم تركه من جانب أ، وهو عسكرية(

 المسؤول عن جريمة القتل.

http://www.repubblica.it/esteri/2016/06/09/news/la_faida_tra_servizi_dietro_la_fine_di_regeni_accanto_al_corpo_una_coperta_militare-141606948/?ref=m%7Chome%7Capertura_extra%7Cpos_1
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دلة جديدة من مصادر أمصر، وقامت بالحصول على  إلى "الريبوبليكا"ولتجميع الصورة الجديدة، عادت جريدة 

لى إتم إرساله ، والذي 6102 بريلأ ٥٢مخابراتية وتحقيقية. حيث حصلت على مستند باللغة العربية بتاريخ 

في سويسرا في بيرن، والذي ُأرسل إلى نيابة روما في األسابيع المنصرمة. وتعد هذه )اإليطالية( سفارتنا 

والتي أمدت بمعلومات حول جريدة الريبوبليكا(  إلىتم إرسالها  األولى)الوثيقة المجهولة هي الثانية من نوعها 

 ليكسر ءصوت من الداخل جا، سلطة التنفيذية في مصرقضية ريجيني واردة من مؤسسات رئيسية تمثل ال

غني بالتفاصيل والذي بنت النيابة  سرد   لكنه ،سماءأبدون ذكر  سرد  الصمت المريب من جانب النظام المصري، 

 .تحقيقاتهاعليه 

 وفقا لرواية جريدة الريبوبليكا هناك ثالث خيوط موضوعية هي: و

 .م٥١٠٢ديسمبر  ٠٠جمعية العمومية للنقابات العمالية بتاريخ تم التقاطها لريجيني خالل ال صورة-٠

 .لى منزل ريجيني في منطقة الدقيإضابط األمن الوطني في نفس الشهر ديسمبر  زيارة-٥

 هاتفيه من نفس الضابط تلقاها زميل ريجيني في السكن بعد أيام قليلة من إلقاء القبض عليه. لمةمكا-٣

 ،٥١٠٢في نهاية نوفمبر فيقول أنه (، في حوزة نيابة روما األنوهو )تفاصيل ويواصل التقرير استعراض ال

قام عميد األمن الوطني الذي يباشر التحريات حول ريجيني بتقديم معلومات جديدة للواء صالح حجازي  تقريبًا،

ين إلى ن جوليو على إتصال بشاب مصري يدعى وليد، وهو أحد الشباب المنتمأرئيس األمن الوطني مفادها 

ن وليد لم يكن شابًا عاديًا بل كانت أهتمام الزائد من قبل المخابرات والسبب في اال"االشتراكيين الثوريين" 

 .)قرابة من الدرجة الثانية(تجمعه صلة قرابة من الجنرال صالح حجازي 

اء محمد شعراوي تم نقل الجنرال صالح حجازي من منصب رئيس األمن الوطني وتعيين اللو ٥١٠٢ديسمبر  ٠١في و

سحب ملف ريجيني من عميد األمن ثانيهما تقاعسه في إدارة ملف ريجيني وأولهما بدال منه وذلك لسببين 

 كتشف وجود اتصال بين ريجيني ووليد الشاب الذي يمّت بصلة قرابة للواء صالح حجازي. االوطني الذي 

وهو أحد الرجال ذوي النفوذ والزراع اليمنى  ،ملبالشكوى للواء عباس كا ذلك ثرإوقام عميد األمن الوطني على 

ن قام بسحب قضية ريجيني من األمن الوطني وتحويلها أال إالقوية للسيسي ورئيس مكتبه، والذي ما كان منه 

هو  ًاجديد ًارقميحمل للمخابرات الحربية، تحت قيادة اللواء محمد فرح الشحات وأصبح للملف 

M.1/25,2009 سم "الذباح" والذي االضابط جالل الدباغ المعروف ب ، هوجديد للتحريات/ وتحت إشراف قائد
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جاء وصفه في التقرير بأنه رجل غضوب، متكبر، بارع في تطبيق كل ما هو جديد في مجال التعذيب، وحش 

 آدمي.

األمن شتعل الصراع بين ابدأ الذباح في العمل على ريجيني، والذي كان يجهل أنه مراقب، وفي تلك األثناء و

يضا وزير الداخلية أودخل  ،الشاب الباحث كما لو كان غنيمةعلى ذان تنازعا لالوطني والمخابرات الحربية، وال

)تضمن التقرير فحوى السيسي  إلىوذلك عن طريق إرسال خطاب  ،عبدالغفار في الصراع المحموممجدي 

تعرض لها األمن الوطني جراء هذا النقل،  قانوني، والمهانة التياليشكو فيه من تحويل القضية غير الرسالة( 

والشبكة التآمرية المرتبطة به، مطالبا بعودة القضية  اإليطاليوعن عمله ونجاحه في إماطة اللثام عن الشاب 

 من الوطني.من جديد لأل

ولكن السؤال هنا لماذا فبراير،  ٣ساعة التي سبقت العثور عليه، ظهر يوم  ٨٤نعرف أن جوليو قتل في ال 

 َتَرُكوا الجثة للعثور عليها؟ 

، قامت المخابرات الحربية بتسليم جثمان 6102 فبراير ٣في فجر ، فإجابة منطقية ويقدم يواصل التقرير

، وهي أكتوبر ٦منطقة لى األمن الوطني، وأمرته باإلسراع في دفن الجثة مع متعلقاته الشخصية في إريجيني 

المحجوزين بشكل غير قانوني والمجهولين"، ولكن لم  إخفاءفي  الشرطة المصريةجانب ستخدم من منطقة ت  

 رادت المخابرات الحربية. أيتم تنفيذ األوامر كما 

هاتفيا باللواء الشعراوي، وأبلغه  أكتوبر ٦فجرا، تواصل مسؤول األمن الوطني في منطقة وذلك الصباح، ففي 

ن أبطه بأن يتخلص بسرعة من الجثة واالشعراوي وأمر ضبالذي حدث وباألوامر التي تلقاها، اعترض اللواء 

يتركها في مكان مكشوف، في طريق من الطرق الصحراوية بالقرب من المبنى الذي تم فيه تسليم الجثة من 

ويتوجه لمكتبه على الفور ليسلمه إياها. وهو  الشخصية لريجينين يحفظ المتعلقات أالمخابرات الحربية، و

الغّفار بأنه حفظ المتعلقات الشخصية لريجيني  ي سوف يخطر بعد ذلك وزير الداخلية عبدنفسه الشعراوي الذ

 في خزانه األمن الوطني".

ن المسافة أرض الواقع أعلى  "الريبوبليكا"عاينته جريدة ما َوِممََّا يوحي بتطابق رواية التقرير المجهول مع 

من  ضفي نوعًاخرى ت  معلومة أيضا هناك أكيلو متر،  ٥بين المركز ونقطة العثور على جثة ريجيني ال تتجاوز 

فبراير، وعند العثور على الجثة، ُذكر في محضر معاينة الشرطة  ٣نه في صباح أالصالبة على الرواية وهي 
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)بطانية جيش(، بجوار الجثة "غطاء يستخدم في العادة من جانب العسكريين" المصرية بأنه تم العثور على 

 قاتليه.  إلىالوصول  إلىلص من جثة ريجيني كانت لديه النية في ترك آثار تؤدي مما يوحي بأن من تخ

بعمل لقاء صحفي مع رئيس ، 6102مارس  ٠٨قام السيسي في فقد نها بدأت، إلم تنته قصة جوليو بموته، بل 

ي، ثم ينلزم نفسه وبلده بالبحث عن الحقيقة في قضية ريجأائب رئيس تحرير جريدة الريبوبليكا، ونتحرير و

باس كامل بإبالغ وزير الداخلية مارس قام رئيس مكتب السيسي اللواء ع ٠١في ، ويامأ ٢بعد ذلك وقبل مرور 

دي عبد الغّفار بقرار إقالته من منصبه هو واللواء محمد الشعراوي رئيس جهاز األمن الوطني وبأنهم يجب جم

ة، وبأنهم سوف يكونوا كبش فداء سياسي سوف طاعتهم لألوامر في دفن الجثإعليهم دفع الثمن نتيجة عدم 

 يقدم لتهدئة الرأي العام في إيطاليا وأوروبا.

ن ثمة تعديل وزاري وشيك، أجميع وكاالت األنباء الغربية ب تعلنأليس من قبيل المصادفة، وفي هذا اليوم، و

 نإفعلوا، اطردوني اُكنت م رجال ف إذا"لكن في القاهرة أعلن وزير الداخلية تحديه للقرار ولعباس كامل وقال له 

 6102مارس  61وفي اليوم التالي  .ن يتم إخطاري رسميًا"ألى مكتبي وسأنتظر إ اً ن فورتوجه اآلأسوف  ،استطعتم

في  ببقائهالليلة السابقة، وأبلغه  عما حدث فيلى مكتب وزير الداخلية، واعتذر إتوجه عباس كامل مسرعا 

واإلعالن  برياءأأشخاص مصريين  ٢ ةمارس تم تصفي ٥٨بأربعة أيام وفي عد ذلك ب ،منصبه مع اللواء الشعراوي

 .(1) ريجينيعن أنهم من تورطوا في قتل 

                                  
 المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية"اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد  (1)


