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 (  2قضية ريجيني يف اإلعالم اإليطالي ) :تقارير متابعة 
 ل رفيق عاد

إنهاء تحقيقاتهم في قضية اختفاء ومقتل الطالب   ديسمبر  10املوافق  في إيطاليا الخميس  العام أعلن ممثلو االدعاء

القاهرة عام   في  ريجيني  كمتهمين .  2016جوليو  املصري  األمن  عناصر  أربعة من  اإليطاليون  االدعاء  وسّمى ممثلو 

 
 
، قال ممثلو صدر من مكتب املدعي العام في روما الخميس وفي بيان   .لألنباء رويترزوكالة ا أعلنته مل  مشتبه بهم، وفقا

إن املصريين األربعة مشتبه بهم في الضلوع بدور في عملية "اختطاف في ظروف مشددة" لريجيني، اإليطالي  االدعاء  

قد يواجه أيضا اتهامات بـ"التآمر الرتكاب عملية قتل في    -املصري   األمن الوطنيوهو ُرتبة في  -ربعة  وأن أحد هؤالء األ 

   20وأمهل ممثلو االدعاء املتهمين األربعة    ."ظروف مشددة
 
لتقديم إفادات أو طلب االستماع إليهم في القضية.    يوما

 على أْن يقرر املحققون بعد انقضاء هذه املهلة ما إذا كانوا سيطالبون بمحاكمة املتهمين من عدمه. 

 وما أن صدر هذا البيان من مكتب املدعي العام اإليطالي حتى سارعت كبريات الصحف اإليطالية 
 
في وأكثرها انتشارا

جديدة حول خطف وتعذيب وقتل الباحث اإليطالي جوليو ريجيني بمصر على يد ال تخلو من تسريبات  تقارير  نشر

 بارتكاب الجريمة، والذين  ضباط في جهاز األمن الوطني املصري  
 
قام االدعاء العام في روما باتهام أربعة منهم رسميا

 . حسام حلمي؛ والرائد إبراهيم مجدي شريفاللواء صابر طارق؛ والعقيد آسر كامل محمد إبراهيم؛ والعقيد وهم: 

وباإلضافة إلى ذلك، تم تسريب فيديوهات تكشف عن مراقبة العقيد آسر كامل لريجيني عن طريق أحد املخبرين 

الذي أظهر الفيديو مكاملة أجراها املدعو محمد عبدهللا، وهو أحد الباعة الجائلين كان العقيد آسر كامل قد كلفه  

 إليطالي جوليو ريجيني. بمراقبة الباحث ا

 ،واملقاالت   التقارير من هذه    "(1قضية ريجيني في اإلعالم اإليطالي )  :تقارير متابعة "  :وكنا قد نشرنا الجزء األول 

 :الجزء الثاني منهاوفيما يلي  .قام املعهد املصري بترجمتها من الصحافة اإليطالية  حيثديسمبر،  15بتاريخ 

 ملخص: 

األول من صحيفة   التقرير  اإليطالية.  الصحافة  في  نشرها  تم  تقارير/مقاالت  أربع  املحتوى  فاتو  يتضمن هذا  إيل 

على تفاصيل   ي حتو ، ويأعده الصحفي بييرفرانشيسكو كورزي  والذي  2020ديسمبر  11كوتيديانو اإليطالية بتاريخ 
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ق صابر، والذي كان النظام املصري يقول إنه قد تم جديدة عن املتهم الثاني من ضباط األمن املصريين، اللواء طار 

يقود قمع السيس ي"، بحسب الصحيفة اإليطالية أنه "مازال  الثاني نشرته  إبعاده، ولكن اتضح  صحيفة . واملقال 

جيوليانو فوشيني بعنوان: "كذبت مصر في قضية ريجيني:   ه الصحفيكتب والذي    2020ديسمبر    12الريبوبليكا بتاريخ  

حكومة الالشاهد محمد عبد هللا فضح  ، حيث قال إن  لتي تعرض فيها للخيانة كان وزير الداخلية هناك"فالليلة ا

"عندما وصلت إلى ثكنة األمن الوطني كان  ، حيث قال عبدهللا:الباحث اإليطاليعن التي قالت إنها ال تعرف  املصرية

صحيفة الريبوبليكا  نشرته أيضا  مقال رأي  ثالث هو  واملقال ال  عبدالغفار )وزير الداخلية آنذاك( يخرج من املبنى".

بعنوان:  وجاء  كورادو أوجياس، الكاتب اإليطالي املعروف والصحفي املتميز،    هكتب، والذي  2020ديسمبر    12بتاريخ  

 على منح الوسام لديكتاتور   لذكرى جوليو ريجيني، سأعيد وسام جوقة الشرف إلى فرنسا"  "إحياء  
 
وذلك اعتراضا

أصبح   لشخصلرئيس ماكرون أن يمنح وسام جوقة الشرف  لم يكن ينبغي ل حيث قال: "  ،الفتاح السيس يمصر عبد

 موضوعي
 
 شريك  ا

 
نشرته    .فظيعين"ملجرمين    ا الربع فقد  املقال  بتاريخ  أما  كوتيديانو  فاتو  إيل  ديسمبر   13صحيفة 

الحقوقية ومقرها   "كوميتي فور جستيس "تقرير منظمة    تناول فيه  ، والذي لصحفي بييرفرانشيسكو كورزي ل  2020

حالة وفاة  1058"فجاء مقاله تحت عنوان:  كورزي  أما    ."2013منذ    "كم ريجيني في مصر  الذي جاء بعنوان:   جنيف

حيث زادت الوفيات   ،على غرار ريجيني في عهد السيس ي، معظمها بسبب التعذيب وسوء الرعاية"في مقار االحتجاز 

 مقارنة بالعام املاض ي. حالة وفاة 100 بمعدل اوحده 2020األشهر العشرة األولى من عام  ون خاللداخل السج

 املقاالت املنشورة يف الصحافة اإليطالية:
كوتيديان  -1 فاتو  كوتيديانو   نشرت صحيفة و:  إيل  فاتو  بتاريخ    إيل  أعده  2020ديسمبر    11اإليطالية   

ُ
 تقريرا

الثاني من ضباط األمن املصريين،   يرفرانشيسكو كورزي بيلصحفي  ا املتهم  تفاصيل جديدة عن  احتوى على 

قمع  يقود  "مازال  أنه  اتضح  ولكن  إبعاده،  تم  قد  إنه  يقول  املصري  النظام  كان  والذي  صابر،  طارق  اللواء 

 السيس ي"، بحسب الصحيفة اإليطالية.

 اإليطالي من  في اختطاف الباحث   بشأنه  الضابط األعلى رتبة في القاهرة الذي انتهى التحقيق  ، اللواء طارق علي صابر

النظام.    ،فيوميتشلو  حماية  تحت  يعمل  يزال  الذين  فقد  ال  الشهود  من  العديد  إليهمأكد  فاتو   استمعت  إيل 

أنه كان عليهم   ،إلنسانبمن فيهم سياسيون وأعضاء في منظمات غير حكومية ملتزمة بحماية حقوق ا  ،كوتيديانو
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. اآلن أنت تفهم االستغناء عنهللنظام    ن يمكنالذي  الجالدينليس من نوع  فهو  التعامل معه في األسابيع األخيرة: "

 ".!قط لطلبات املحققين اإليطاليين في قضية ريجيني ةاملصريالدولة متثل تملاذا لم  

حيل للتقاعد  كان كثيرون  
ُ
أ أنه قد تم التخلي عنه أو  بعد سنوات من العمل في خدمة النظام املصري. يعتقدون 

  ، 2017عام    تم الترويج لهاملزعوم الذي  ي البيجامة والشبشب بعد هذا التقاعد  وكانوا يتخيلون أنه ربما اآلن يرتد

ليين الذين أدخلوه في سجل املشتبه بهم لهذه املحققين اإليطا  مثابرةلوال  و العام الذي أعقب مقتل جوليو ريجيني.  

يعد  لم  اللواء طارق علي صابر  هو أن    في الواقعما تم  ملا تم الحديث عنه مرة أخرى.    ،الصفحة اإلجرامية الشائنة

  
ّ
 . النظاملحماية أمن  كحارسيواصل القيام بعمله  لكنهو  ،شارة جهاز األمن الوطنيق يعل

في خطف وتعذيب وقتل  باالتهام  العضو األبرز في مجموعة الضباط الذين انتهى بهم املطاف في التحقيق  صابر    ُيعتبر

و  تنظيمه  محاوالت  إدارةريجيني  تم  الذي  الباحث    االتضليل  اكتشاف جثة  تلت  التي  األشهر  على طريق    ريجينيفي 

على تلك السلسلة لصابر  عقاب    ولم يتم توجيه أي .  2016فبراير    3  يوم   في مصر  الصحراوي اإلسكندرية  -القاهرة

على العكس تم بل    ،نفسه  بد الفتاح السيس يعمن قبل الحكومة و   أومن قبل قادة وزارة الداخلية    االتهاماتمن  

 . لهالدور باعتباره نوع من املكافأة استمراره في لعب نفس تأكيد 

واآلن يظهر انخراطه املركزي والكلي في مرحلة القمع املنفذة  ،به في مدينة نصرلم يغادر اللواء صابر مكت  ،في الواقع

على   جاءت إثر مجموعة من الفيديوهات التي أذاعهاالتي  و   ،. احتجاجات الشارع في ذلك اليوم2019سبتمبر    20منذ  

 من نظاممقرب  الذي كان  املمثل السابق ورجل األعمال  ،محمد عليصفحات التواصل االجتماعي  
 
الذي  و   ،السيس ي  ا

أي صوت   إبادةهدف إلى  ، برد فعل قمعي عنيف لم يسبق له مثيل في السنوات األخيرة. حيث كان هناك  فر إلى إسبانيا

مهده في  أعضاءخاصة    ،معارض  اإلنسان  من  حقوق  مع  تتعامل  التي  ممثلي  ،املنظمات  إلى  الحركات   باإلضافة 

 السياسية املعارضة وكذلك مشجعي كرة القدم. 

 
 
 صابر متقاعد    ؟ هل كانالصامتة وما هو توجيه رئيس األجهزة املصرية  الترهيب استراتيجية  من كان وراء    ،حسنا

 
؟ ا

 ال،  
 
 فقد ظل دائم  ،هذا ليس صحيحا

 
في النظام في منصبه وما زال يحتفظ بأعلى رتبة في التسلسل الهرمي العسكري    ا

 كبير   دورهكان    ،2018. لم يتغير ش يء. عشية االنتخابات الرئاسية  املصري 
 
 جد  ا

 
   ا

 
على نطاق واسع. الجنرال    وممتدا

على الحملة االنتخابية . ومن خالل دوره كمشرف  األخيرة  هو املسؤول عن االنتخابات البرملانيةكان  كذلك  صابر  
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أقام عالقات مع املرشحين األفراد في  ثم في البداية  القوائم  جميع ممثلي  حافظ على اتصاالت مع فقد   ،لهذه الجولة

باألمن.   الشهادات حول العمليات الحالية   اإليطالية  إيل فاتو كوتيديانوولم تعدم صحيفة  جميع األمور املتعلقة 

مرشح أحد األحزاب السياسية الذي   في البداية كان استهداف. جمعت أدلة كثيرة على ذلك، حيث  لطارق علي صابر

فيما يقوم به صابر في  األمر برمته    يحيلون لكن هناك آخرون    ،تم إسكاته على الفور   حيث  ،يعتبر غير مريح للنظام

 اإليطالي.  الدور الذي قام به حيال الباحث قبل كل ش يء إلى الوقت الحاضر و 

املبادرة   ،قضية جوليو ريجيني إلى الهجوم على املنظمة التي تعاون معها باتريك زكي لسنوات  دارة ما حدث فيإمن  

 ملخابرات أيضالتابعة لألمن الوطني وا اليد الطولى ألجهزة التنصت  نجحت  ،. في الواقعاملصرية للحقوق الشخصية
 
  ا

غرف   دخول  الشخصيةفي  للحقوق  املصرية  بروتوكول :  املبادرة  نسق  مع  "لقد  للحقوق   التعامل  املصرية  املبادرة 

 دائمفيه في الحقيقة يفضل  الذي كان  و   ،الشخصية
 
ثالثة ل ملدة أسبوعين فقط  كان حتى ولو   ،االعتقال واالحتجاز  ا

قادة   الحقوقيةمن  الرازق   ،املنظمة  عبد  بشير  ،نارة عوكريم    ،جاسر  حساباتهم   ،ومحمد  تجميد  إلى  باإلضافة 

 فية ”. املصر 

 مثل هذه التصريحات أمر  إبراز مصادرقد يكون 
 
،خطير  ا

 
يفضل  حيث  ،ال سيما في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة   ا

الذي اتصلت به إيل فاتو كوتيديانو التحدث دون الكشف عن هويته: و القاهرة  في  نظمة غير الحكومية  املمسؤول  

ما بخصوص كان عليهم بالضرورة التواصل معه  ،اتصاالت مباشرة مع طارق صابر في األسابيع األخيرة كانت هناك"

باالجتماع املتعلقة  املعلومات  جمع  عن   
 
كان مسؤوال أنه  الواضح  من  ُعقد  حدث.  مقر    الذي  املصرية في  املبادرة 

  ، القليلة املاضيةفي األيام  فخارجها.  دول أخرى  و   عديدة  دول أوروبيةمن    ة دبلوماسي  قياداتمع    للحقوق الشخصية 

قد   كامل  صابر  مرؤوسيه  كان  أحد  خالل  من  للحقوق  تسليم  أرسل  املصرية  املبادرة  مكتب  إلى  استدعاء  طلب 

تم إبالغ قادة املنظمة غير الحكومية   ، في ذلك اليومو.  إلى مقر وزارة الداخليةللمجيء    الشخصية في جاردن سيتي

 رسمي  بادرة املصرية للحقوق الشخصيةامل  بضرورة تسجيل
 
في قائمة املنظمات في الدولة مع جميع املراجع ذات   ا

،دائم  التي يتبناهااإلستراتيجية    بنفس   على الجانب اآلخر في ذلك اليوم كان الجنرال صابر، حيث كان  الصلة
 
وهي   ا

 إبقاء أصوات املعارضة تحت السيطرة". 
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السنوات األخيرة لم يكن هناك أي ذكر   على مدى لكن    ،على النطاق الرسمي املعلناختفى    إن كان كامل صابر قد

املرتبطة بالتورط الكامل لطارق صابر   اتبعد جمع الشهادو الدور.    أداء نفس   استمراره في  مما يؤكد  ا،نهائيملن خلفه  

إيل فاتو كوتيديانو بالتحقيق في األمر ومن بين املصادر العديدة التي تم    ت صحيفةقام  ،في شؤون األمن املصري 

 لم يظهر أحد شكوك   ،هااملعلومات من   جمع
 
 : "لقد قرأت كثير تجاه ذلك  أو مفاجأة  ا

 
خاصة في    ،في السنوات األخيرة  ا

صابر لكنه في الواقع ال يزال    ،حديث عن تقاعده   ؛ كان هناكلجنرال صابرا  تتحدث عنمقاالت    ،ةالصحف اإليطالي

العمليات ب الوطني  صالحياتيقود  األمن  الداخلية لجهاز  قالنائب مساعد وزير  لاملمثل    ،"  التي منظمة  ل القانوني 

نشئت للدفاع عن ال
ُ
: "في مصر  يةحقوق الشخصأ

 
 ، ويراقبها عن كثب   ،دائم بجميع املنظماتإنه على اتصال  ، مضيفا

واسعة سلطات  إنها    ،وصدقوني  ،سلطاته الكاملة  يمارسال يزال    ،أعناقنا. باختصار  فوق ويجعلنا نشعر بأنفاسه  

 جد
 
 ".  ا

املصري الكبير وحاولت التحدث معه    األمن الوطنيضابط    موبايلإيل فاتو كوتيديانو على رقم  صحيفة  حصلت  

 نظر و طرح بعض األسئلة عليه دون تلقي أي رد.  و 
 
الصور والسجالت   -فإن اآلثار الرسمية    ،كبير  أمن وطنيألنه ضابط    ا

 الكاملة نادرة ويعتبر نشرها خطر   ألعماله  -والوثائق والتوقيعات  
 
،كما ذكرنا سابقو .  ا

 
 طارق صابر متقاعد نظري  فإن  ا

 
  ا

لتأكيد دوره الريادي   ؛ ولكنالذي يريده عبد الفتاح السيس ي  السياساتعن الشؤون الداخلية وعن خط    بعيد  و

في  ات على مقربة من التحقيق  ،إيل فاتو كوتيديانو صحيفة   به ت هناك مصدر آخر اتصل ،الذي لعبه وراء الكواليس 

ريجيني جوليو  قالوفاة  والذي  من  ،  ليس  صابر  "طارق  نوع  :  من  يي   نالذي  ينالجالد ليس  أن  للنور خرجمكن    وا 

 أعرف أو يوقعوا على وثائق أو يشاركوا    بيانات صحفية  واويصدر 
 
في املناسبات الرسمية أو االجتماعية. أنا شخصيا

املسؤولين الذين التقوا بالجنرال  مع ،وقد أتيحت لي الفرصة للتحدث معهم حول هذا املوضوع بالذات ،هذه األمور 

 صابر مؤخر 
 
 مؤخر بكلمة "وأقصد ، ا

 
ملاذا لم تمتثل الدولة اآلن وليس قبل ثالث سنوات. هل تفهم  ،في نهاية نوفمبر "ا

من يقومون من غير املحتمل أن "تخون" القيادة السياسية    املصرية لطلبات املحققين اإليطاليين في قضية ريجيني؟ 

 ".  وضعها ترسيخفي  السلطةتستمر   ،بفضل شخصيات مثل طارق صابر وآخرين ،الرائدة الخدمات  بتلك

 بعنوان:   جيوليانو فوشينيكتب  ،  2020ديسمبر    21بتاريخ   ال ريبوبليكافي صحيفة  و  :ال ريبوبليكاصحيفة    -2
ً
مقاال

 :فيه  يقول "، والذي هناككذبت مصر في قضية ريجيني: فالليلة التي تعرض فيها للخيانة كان وزير الداخلية "
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. "عندما وصلت إلى ثكنة اإليطالي  الباحث   عن  حكومة القاهرة التي قالت إنها ال تعرف  يفضحعبد هللا  محمد  الشاهد  

 .يخرج من املبنى"  )وزير الداخلية آنذاك( غفارعبدالاألمن الوطني كان 

بسخط: "مصر لم تعرف جوليو  عبدالغفار  بعد ساعات قليلة من اكتشاف جثة جوليو ريجيني قال  و العالم    أمام

لية آنذاك في حكومة السيس ي ريجيني. هذه ليست أساليب جهاز أمن الدولة". كان مجدي عبد الغفار وزير الداخ 

 لدرجة أنهم  
 
تبعوه ألشهر قبل اختطافه واغتياله. وربما تيكذب. ألن األجهزة املصرية كانت تعرف جوليو ريجيني جيدا

 كان يعرفه أيض
 
تلألنه في الليلة التي    ا

ُ
كان وزير    ،القاهرةالظوغلي،  في    الوطنيفي مقر جهاز األمن  ريجيني  فيها جوليو    ق

 . هناكمجدي عبدالغفار  .الداخلية

 لجهاز   عندما عمل  بعد ذلك وباعهجوليو    خانروى هذا للقضاة محمد عبد هللا البائع املتجول الذي  فقد  
 
جاسوسا

الدولة ب و   هو الذي فالقاهرة.  أمن  ريجيني  يتابع  التي قدمها    له  يسجلكان  يخون ل  الوطنياألمن    له جهاز باملعدات 

. تحركوا نحو ثكنات وكالة "لقد جاءوا إلى السوق وطلبوا مني أن أتبعهم لسؤال ريجينيقال عبدهللا: ". يريجين جوليو 

  ، يمكن أن يكون هناك صدفةإنه  يقال  قد  كان الوزير يغادر الجهاز".    فيه  وصلناالذي  . وفي نفس الوقت  الوطنياألمن  

 "لكن كانت الساعة الرابعة أو الخامسة صباح
 
أن األمر خطير   نفس يعبد هللا. "اعتقدت في    أوضح محمدكما  ..."    ا

 ." للغاية لدرجة أن وزير الداخلية قد حضر بنفسه. بقينا حتى نزل الوزير وغادر

وحسب شهادات غفار هناك؟ هذا أحد األسئلة التي طرحها قضاة مكتب املدعي العام في روما. عبدالماذا كان يفعل  

  تحت االسم املستعار "دلتا")  مركز شرطة الدقي  ريجيني فيأخرى من شاهدي عيان، أحدهما رأى  
 
( قبل ترحيله الحقا

 (."إبسيلون"مبنى األمن الوطني بالظوغلي، واآلخر رآه في داخل ثكنة أمن الدولة )تحت االسم املستعار  إلى

"إبسيلون"يقول   العيان  الناصر،  "إنه    عن مبنى الظوغلي:  شاهد  عبد  إلى عهد  تاريخها  يعود  في فيال  تم وقد  مبنى 

هو الطابق األول،  ولكن أكثرها أهميةمكونة من أربعة طوابق  الفيالاستغالله بعد ذلك من قبل هيئات التحقيق. و 

ي الثامن فو"إليها". ويضيف:  األجانب املتهمين بالتآمر على األمن القومييتم اقتياد … التي 13حيث توجد الغرفة رقم 

في املكتب  يناير، رأيت ريجيني  التاسع والعشرين من  ضابطين وعمالء   بصحبة  13  الذي يحمل رقم  والعشرين أو 

 الحظت أنه كان  املكتب  إلى    ل و دخال الضابطين. وعند    سوى أعرف  حيث لم أكن  ،  ال أعرفهم  آخرين
 
بسالسل    مكبال
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يهذي ...   هنأ وكان يتمتم كلمات بلغته، وك ات التعذيب  عالم  تبدو عليه، و حديدية، وكان نصف جسده العلوي عاريا

 للغاية
 
 ". وكان جسد الشاب نحيال

كان هناك على رأس وزارة الداخلية  فقد  غفار.  مجدي عبدال لقي بالالئمة على وزير الداخلية  جعلنا ن آخر ي   وهناك أمر

بين جوليو  ةجر اشبسبب م الحادث يكون في البداية قالوا قد . محاوالت التضليل عن الحقيقةعندما تم تنظيم كل 

طلبت مني الشرطة القيام بذلك". ثم لقد  "، حيث قال بعدها في محضر التحقيق:  شاهد زور  ثبت أنهوشاهد آخر  

تؤيده حالة  يت الحديث عن حادث طريق محتمل ال  التعذيب الجسد  م  أمارات  عليه  بدو   أخير ثم  .  الذي 
 
ق  ا تل تم 

 جهاز من قبل وكيل    هاتم إحضار ، بينما  عثور على وثائق جوليو في منزل أحدهمالالزعم بو أشخاص أبرياء  خمسة  

أخرى الوطنياألمن   ناحية  من  الذي    ،.  هو  نفسه  املصري  العام  املدعي  مهزلة.  أفإن  بأنها  روما  املدعون بلغ  يقول 

تؤكدها حقيقة أن النائب العام املصري أبلغنا   ترتيب القصة املختلقة"الشكوك حول إعادة  العامون اإليطاليون:  

.  األمر عن قرب، ولكن تم اإلفراج عنهم على الفور   هذااملسؤولين الذين شاركوا في    الضباط    ثالثة منتم اعتقال  بأنه  

ه إن " قيد االنتظار.أن كل ش يء القول بكرر املدعي العام  التي اتخذت، نتيجة اإلجراءات معلومات عن ناوبعد أن طلب 

ال يوممن  عشر  خمسة  قبل  أنه  للغاية   س يء 
 
اآلن  فقط  ا كان  من  باختالقها سرحية  مل  يروجون املصريون  ،  قاموا 

 . بأنفسهم بخصوص ما حدث لجوليو ريجيني

    ريبوبليكا  ال صحيفة    وفي  -3
ً
أوجياس  كتب  2020ديسمبر    21  بتاريخ أيضا املعروف،  كورادو  اإليطالي   الكاتب 

إلى فرنسا"،   أعيد وسام جوقة الشرفسلذكرى جوليو ريجيني،    إحياءً بعنوان: "  رأي  مقالاملتميز،  الصحفي  و 

 قال فيه:والذي 

 سأذهب غد
 
ديسمبر إلى السفارة الفرنسية إلعادة شارة وسام جوقة الشرف املمنوحة لي في ذلك   14  املوافق  االثنين  ا

أنني مضطر للقيام بذلك عنها  يمكن أن أقول  و   ،رمزية بحتةبقدر ما هي  لفتة جدية    وهي  الوقت. عاطفية. أشعر 

 .موطن عائلتي ،بسبب الرابطة الثقافية والعاطفية العميقة التي تربطني بفرنسا

أ لن رأيي  ينبغي  يكن  لم  الشرف  ه  يمنح وسام جوقة  أن  ماكرون   أصبح موضوعي  لشخصلرئيس 
 
 شريك   ا

 
ملجرمين   ا

 ولكن أيض  ،جوليو ريجيني  الحزينة ملقتللذكرى  فقط إلحياء لهذا  ال أقول    .فظيعين
 
لألهمية التي و   ،فرنسامن أجل    ا

ألول وسام جوقة الشرف  س نابليون بونابرتبعد أكثر من قرنين من تأسيسه. عندما أس  الوسامال يزال يمثلها هذا 
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. ملن يحصل عليه   لمصادقة على االعتراف بالجدارة العسكرية أو االجتماعيةل فارس بل    ذكرى لم يكن يريد إحياء    مرة

حتى يتم منحه   أين وما هي فضائل السيس ي  وفي هذا السياق،  هذا التمييز مهم فيما يتعلق بالقضية قيد املناقشة.

 ؟ هذا الوسام

وقد يحدث أن تتحول اإلشارة املعطاة في لحظة   ،تخضع الجوائز واألوسمة التي تمنحها الدولة للتوجه املتغير للتاريخ

األمور واضحة بالفعل نجد   ،في هذه الحالةف  ،معينة إلى لفتة محرجة للسلوك الالحق للشخص املمنوح. ومع ذلك

،إجراميعلى طول الخط  كان    ،عبد الفتاح السيس ي  رأسهاابتداء  من    ،املصريةسلوك السلطات  حيث  اليوم.  
 
انتهك  ف  ا

فالحكومة لشيطان.  حابيل ا تواجه إيطاليا اآلن بديال حقيقيا أل و اإلنسانية.    املواثيق  حتى قبل تلك  ،العدالة  قواعد

كون فسي  ،عالقات دبلوماسية طبيعية مع مصر  ت إذا أقامففي أي قرار تتخذه.    بارتكاب الخطأ  معرضة للمخاطرة

تعرض للتعذيب والقتل بسبب العمل األكاديمي الذي كان   الذي   جيدالجامعي  الباحث  الخون ذكرى  ت  اأنه  معنى ذلك

به.   قاطعت و يقوم  املصرية   إذا  استبدالها  ،السلطات  قليلة  ،فسيتم  أيام  من   ،في غضون  العديد  في  أخرى  بدول 

 . وإن كانت ذات طبيعة مختلفة ،خسارةهناك    ،في كلتا الحالتينوالصناعية املثمرة. العالقات التجارية و 

وال حتى   ،بالكرم أو الصداقة ال تكون وبالتأكيد   ،العالقات بين الدول )مثل أي عالقة سياسية( تحكمها الحسابات

 بالروابط القديمة املوجودة بين إيطاليا وفرنسا. لكن هناك حد
 
فهناك مناسبات يجب أن يلتزم فيها    ،ال يجب تجاوزه  ا

 حتى رؤساء الدول بما يسميه األمريكيون الش يء الصحيح. أعتقد أن الرئيس إيمانويل ماكرون فعل شيئ
 
غير عادل   ا

 . في هذه القضية 

 : الفرنس ي لمت للسفير هذا نص الرسالة التي ُس 

أثرت هذه   ،لي  هذه الشارة  . عندما ُمنحت إلعادتها   شارة وسام جوقة الشرف  ومعيإلى هنا    لقد أتيت   ،عزيزي السفير"

 أخت كبرى ك   ملثقافتها. لقد فكرت دائما في بلدك  ،أعطت نوعا من التكريس لحبي لفرنساو .  في نفس ي  البادرة بعمق

عانى   ،1940يو  في يونوأعول على االستمرار في ذلك.    كنت و   ،لقد عشت هناك لفترة طويلة   ،ووطن ثان لي  يطالياإل 

  أعدت على فرنسا التي كانت بالفعل على وشك الهزيمة. لقد  آنذاك  والدي من البكاء من عدوان إيطاليا الفاشية  

 فخور   في السابق  كنت بينما   ،لنفس ي  الشارة مرة أخرى بشكل مؤلم
 
بإظهار الشريط األحمر على عروة سترتي. لكنني  ا

 دولة أصبح موضوعي   يمزع ال أشعر برغبة في مشاركة هذا الشرف مع  
 
 شريك  ا

 
مقتل جوليو ريجيني إن  للمجرمين.    ا
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 جرحيمثل  ن  ياإليطالينحن  بالنسبة لنا  
 
   ا

 
من كنت أتوقع من الرئيس ماكرون بادرة تفاهم إن لم تكن    ،وإهانة  داميا

 مع-باسم أوروبا التي نحاول  فلتكن ،األخوة واقع 
 
 ذجاجاهدين أن نبنيها. ال أريد أن أبدو س -ا

 
على غير الحقيقة التي ا

 لكنني أعلم أيض -. أنا على دراية تامة بآليات األعمال والدبلوماسية  أنا عليها
 
،أن هناك مقياس ا

 
اسمحوا لي أن أكرره  ا

أعتقد أنه في هذه الحالة و . ال تتجاوزها من قريب أو من بعيدهناك حدود معينة، بكلمات الشاعر الالتيني هوراس: 

 ". مع األسف الشديد بالفعل  تم استفزازها وإغضابهابل  ،ة لا العد حدودتم تجاوز  

 كتبه م 2020ديسمبر  13بتاريخ  ةاإليطالي إيل فاتو كوتيديانو  نشرت صحيفة و : إيل فاتو كوتيديانو -4
ً
كتب قاال

كورزي  الصحفي   تقرير  بييرفرانشيسكو  جستيس" منظمة  عن  فور  جنيف    "كوميتي  ومقرها  كم  "الحقوقية 

في مصر  "  ."2013منذ    ريجيني  مقار االحتجاز على غرار   1058وكتب كورزي مقاله تحت عنوان:  في  حالة وفاة 

 على النحو التالي: جاء والذي  ،الرعاية"ريجيني في عهد السيس ي، معظمها بسبب التعذيب وسوء 

تقرير من      أصدرتهصفحة    53في 
 
أكدت  ومقرهاالحقوقية  كوميتي فور جستيس    منظمة  مؤخرا املنظمة    جنيف، 

عن الوفيات املتزايدة في مقار االحتجاز أرض الفراعنة  في    ألمنية  ألجهزةتحميل املسؤولية ل   ضرورة  الحقوقية على

التعذيب وسوء   السجون خالل.  الرعايةنتيجة  داخل  الوفيات  زادت  عام    حيث  األولى من  العشرة   2020األشهر 

 مقارنة بالعام املاض ي.  حالة وفاة 100 بمعدل اوحده

السابق الذي تولى رئاسة  الجنرالالنظام الذي أسسه ف"جوليو ريجيني".  على غرار هكذا مات العديد من املصريينو 

ثكنات وأقسام السجون و الألف مواطن مصري على يد الدولة في    وفاة أكثر من  أدى إلى  مصر عبد الفتاح السيس ي

 ما كانمثل في ريعان الشباب  حاكم عسكرية ونحو ذلك. لقي الكثيرون نفس مصير جوليو ريجيني، وهو  امل شرطة و ال

 . في القاهرة الوطنيالباحث اإليطالي الذي تعرض للتعذيب والقتل في إحدى الغرف السرية لألمن 

   1058، توفي  2013السابق محمد مرس ي، في ربيع    الرئيس منذ توليه السلطة بعد االنقالب على  ف
 
 مقارفي    شخصا

شخص في السجن   100، توفي  فقطالحالي  في األشهر العشرة األولى من العام  وأكتوبر املاض ي.    حتىاالحتجاز املصرية  

أو في انتظار املحاكمة في ظروف تتعلق بمسؤوليات محددة لجهاز الدولة: الحرمان من العالج، والتعذيب، واالنتحار،  

 في أصدرته صفحة  53وسوء ظروف االحتجاز. وفي تقرير من 
 
جنيف،    منظمة كوميتي فور جستس الحقوقية مؤخرا

 املسؤولية عن ذلك. الفراعنة  بالدالجهاز القمعي ل ة املنظمة الحقوقيحّملت 
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ويرتبط االسم الذي اختاره قادة املنظمات غير الحكومية الدولية لحملة االتهام ضد نظام القاهرة باألحداث الجارية  

فيما يتعلق بحقوق   ". وهذا بالتأكيد يلفت نظرنا إلى الواقع القاس ي2013منذ    في مصرريجيني    كموخاصة بإيطاليا: "

 من الحكومة اإليطالية: 
 
  تأتي الشكوى من املدير التنفيذي و اإلنسان والذي يمثله أحد الشركاء التجاريين األكثر قربا

جستس "نظمة  مل فور  مفرح"كوميتي  أحمد  يقول:،  حيث  الضحية    ،  يكن  لم  ريجيني  للسلطات "جوليو  الوحيدة 

  ، واألمريكي جيمس هنري لون وآخرين  ،أفكر في الفرنس ي إريك النج  ،وقع آخرون ضد أجانب  ،املصرية. فبعد مقتله

قتلوا بدم بارد ودون أي عواقب جنائية على جالديهم وقتلهم. هذه حاالت قليلة مقارنة بالعديد من مواطنينا خارج 

 ما يحدث في مصر منذ عدة سنوات يغطيه صمت دولي مشبوه ".  النظام ألنهم يعتبرون غير مرتاحين. إن

على "اإلشاعات" أو األدلة الضعيفة أو القابلة للدحض. كان "كوميتي فور جستس" في صياغة الوثيقة، لم تعتمد و

 وشاق
 
 العمل طويال

 
رتبطة بأكبر عدد املراسالت  املغير الحكومية، في حدود إمكانياتهم، كل    ةحلل باحثو املنظمفقد  .  ا

إلى  ويشير  نفكر  يجعلنا  ش يء  كل  قبل  واحد  مرجع  الدولة.  أيدي  في  وجودهم  أثناء  ماتوا  الذين  الضحايا  من 

ر من نصفها في  أكث وفاة في مقار االحتجاز، وقعحالة  1058من بين فالديناميكية الدرامية وراء نهاية جوليو ريجيني. 

 ، مثل العقرب في طره  سجون سيئة السمعة  ولك أن تتخيل نسبة الوفيات في  ،حالة   584  بواقع  ،أقسام الشرطة

تصدرت حاالت الوفاة حالة. "  43  الترحيالت فبلغ عددهمقتلى داخل سيارات  أما الضحية.    359حيث كان هناك  

بواقع   الشرطة  ومراكز  أقسام  )55داخل  تليه%584/1058  بواقع  (،  والعمومية  املركزية  السجون  % 33.9ا 

(، مع ارتفاع أعداد الوفيات بين املحتجزين والسجناء داخل سيارات الترحيالت ومعسكرات قوات األمن 359/1058)

 ،" حسب املنظمة الحقوقية. حالة وفاة على التوالي  16، و20، و43املركزي ومقار املحكمة بواقع 

أسبا بتحليل  أنه  التقرير  الوفاة  وذكر  الفترة  ب  يونيو  خالل  أكتوبر    2013من  الوفاة  2020إلى  تصدر  يتضح   ،

، بينما تذبذب أعداد 2013بالحرمان من الرعاية الصحية منذ استحواذ السلطة العسكرية على مقدرات الحكم في  

ديسمبر    – يو  األسوأ بكل املقاييس، ففي غضون ستة أشهر فقط )يون   2013الوفيات بسبب التعذيب، فيما يأتي عام  

% 36( كان بسبب التعذيب الوحش ي، و49/85% منها )57حالة وفاة على يد سلطات االحتجاز،  85(، وقعت  2013

وبصفة عامة، وصلت نسبة وقائع الوفاة بالحرمان من الرعاية . ( كان بسبب الحرمان من الرعاية الصحية31/85)

لـ   داخل مقار االحتجاز خالل فترة التقرير، تليها الوفيات ( من إجمالي وقائع الوفاة  761/1058% )71.9الصحية 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 11 of 12 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

December 15, 2020     

نسبتها   بلغت  التي  )13.6بالتعذيب  االحتجاز%144/1058  أوضاع  سوء  بسبب  الوفيات  ثم   2.7بنسبة    4(، 

(1058/29.) 

حالة في عام  85منذ تنصيب السيس ي، يتبين أنه من بين    ت في السيالنبدأ  اء التيبتحليل املسار الدوري ألثر الدمو 

حالة وفاة   183في العامين التاليين، تم الوصول إلى سجالت غير قابلة لالقتراب:  و)في النصف الثاني فقط(    2013

ضت انخف   ،وهو العام الذي بدأ باغتيال جوليو ريجيني  ،في العام التاليو.  2015  عام  فيحالة    217وحتى    2014في عام  

 90وأدنى مستوى مع  ،  2018في عام    108و    2017حالة وفاة في عام    146مع    ،ما إلى ذلك  وأ  129اإلحصائيات إلى  

 .2019ي حالة العام املاض  

في أعقاب االتهامات   ،2019سبتمبر    20نتج عن نقطة التحول التي مثلتها االحتجاجات في شوارع وميادين مصر يوم  و 

 تصعيد ،ضد السيس ي ونظامه  محمد علي عبر مواقع التواصل االجتماعيالتي أطلقها املمثل السابق 
 
 قمعي ا

 
 جديد   ا

 
 ا

 منالف  اآل  طالت   ،حملة لم يسبق لها مثيل من االعتقاالت  شنت السلطات  ،على مدار العام التاليفمن قبل النظام.  

استقرار دولة خائفة من خطر اندالع ثورة مثل تلك التي حدثت منذ ما  هزت  مرة أخرى  و   ؛كل ركن من أركان مصر 

التي يضمن من   الوحيدة  للحرية في مهده هو الوصفة  يهدف  كاتهدئة أي حر   لذلك، فإنيقرب من عشر سنوات.  

 في البالد.  التنفيذي السيطرة الكاملة على الوضع جهازهخاللها السيس ي و 

على القاهرة، العاصمة املترامية األطراف، واملحافظات املجاورة لها، من املنيا  النظام  يتركز أقص ى قدر من اهتمام  

 حدثت حالة وفاة واحدة تقريبو إلخ.    ،ومن القليوبية إلى الفيوم  ،إلى الجيزة
 
من بين كل أربع حاالت وفاة في سجون   ا

 وفق  ،بالعاصمة الوطني  ومقرات جهاز األمن  
 
 مع   ،على التوالي  بين املنيا والجيزة  204  ،ضحية  236  ،التقرير  خرجاتمل  ا

 ى.خر أقع امو  حالة في سكندرية وعلى األقل حوالي عشرينفي اإل حالة  64

للقلق في التقرير، وهو تحليل أسباب وفاة املشتبه بهم واملوقوفين واملعتقلين. لنبدأ من    إثارةثم هناك القسم األكثر 

 2013ضحية من يونيو إلى ديسمبر    58الرقم األصلي،  
 
عزى  "كوميتي فور جستس"  لوثيقة  : وفقا

ُ
من الوفيات   %57، ت

عزى إلى الحرمان من الرعاية الصحية. صوت    %36إلى التعذيب الوحش ي و  
ُ
مرجح على مدى سبع سنوات أخرى ت

مع   الفحص،   سبب  761قيد 
 
إجمالي    ا من  بشكل 1058للوفاة  التعذيب  عن  الناجمة  الوفيات  نسبة  . وانخفضت 
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، والتي ال تزال %14إلى    %57، من  على الحكم في البالد  السيس يذ أن استولى  ملحوظ مقارنة باألشهر الستة األولى من

 . حالة  144من الناحية العددية تشكل 

اليوم  ، فسيتم تسجيله ف2020أما عام   التاريخ باعتباره عام حالة الطوارئ الوبائية، حتى في مصر حيث توجد  ي 

 وهي نسبة عالية جد  ،حالة  آالف  7نسبة وفيات تقارب  
 
 ألف  120حوالي    ،مقارنة بالحاالت املؤكدة   ا

 
أمس.   تحديث   حتى  ا

 17نزالء السجون املصرية في وفاة    بيتسببت اإلصابة بفيروس كورونا فقد   ،وبحسب تقرير "كوميتي فور جستس"

،أخير و خالل الفترة من فبراير إلى أكتوبر.   19-اإلصابة املؤكدة بكوفيد حالة من بين حاالت
 
 :مؤكدة  إحصائية هناك ا

أكثر من نصفها في أربعة   حدث ،العام في مصر هذا رة األولى منحالة وفاة مسجلة في األشهر العش 100من بين  أنه

 .في يونيو 15في سبتمبر و  14و  ،في مايو ويوليو 12و  أشهر.
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