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 تطورات املعالجة اإلعالمية اإليطالية يف الشأن املصري 
 ترجمة: عادل رفيق 

 مقدمة
خطئه العين بروز عدد  

ُ
كبير من املقاالت والتقارير يلحظ املتابع للشأن اإليطالي املصري في اآلونة األخيرة بشكل ال ت

برز  
ُ
بريات الصحف اإليطالية تتناول أهم القضايا املرتبطة بشكل مباشر بالعالقات املصرية اإليطالية، حيث ت

ُ
في ك

 كانت القضية التي يتناولها اإلعالم اإليطالي. ويش ي 
ً
هذه املقاالت املمارسات السيئة املترتبة على النظام املصري أيا

بو  التوجه  ينعكس  ذلك  ما  القضايا، وهو  العام هناك إلبراز هذه  والرأي  جود تصميم واضح من اإلعالم اإليطالي 

البرملان اإليطالي ومن ثم على الحكومة اإليطالية، بما يشكله ذلك من ضغط كبير على صانع   بطبيعة الحال على 

ج بوضوح أن املجتمع اإليطالي ال ولن القرار. ومن خالل استعراض هذه املقاالت/التقارير، يستطيع القارئ أن يستنت

ينس ى هذه القضايا، وأنه سيظل يتابعها ويسعى وراءها حتى يصل إلى نتائج ملموسة بشأنها، حتى وإن طال به الوقت  

 في سبيل تحقيق هذا الهدف. 

اهرة عام وتأتي في مقدمة هذه القضايا بطبيعة الحال قضية اختفاء ومقتل الباحث اإليطالي جوليو ريجيني في الق

في    2016 إيطاليا  في  العام  االدعاء  ممثلو  أعلنه  الذي  البيان  املصري، حسب  األمن  أربعة من عناصر  يد   10على 

امعة بولونيا باتريك  لألنباء؛ ثم تأتي قضية طالب الدراسات العليا املصري بج   رويترزوأوردته وكالة    2020ديسمبر  

جورج زكي الذي ألقي القبض عليه لدى وصوله مطار القاهرة الدولي أثناء عودته إلى وطنه من إيطاليا في زيارة عائلية 

األملانية التي كانت قد أوردت النبأ آنذاك. حيث تم إخفاء زكي   دويتشه فيله، حسب صحيفة  2020فبراير    7يوم  

 من قبل جهاز األمن الوطني وتعّرض في فترة اختفائه للتهديد والتعذيب والصعق بالكهرباء، على غرار ما حدث  
ً
قسريا

بل مع الباحث اإليطالي جوليو ريجيني، وذلك أثناء سؤاله عن عمله ونشاطه، ط 
َ
بقا ملحاميه، وبحسب بيان  من ق

فبراير في إحدى نيابات املنصورة،   ٨، قبل أن يظهر ألول مرة صباح يوم  للحقوق الشخصيةاملبادرة املصرية  أصدرته  

النيابة حبسه   يأتي   15ثم قررت  يزال يتم تجديد حبسه بانتظام منذ ذلك الحين. ثم  يوم على ذمة التحقيق، وال 

كان يتسلم فرقاطة "فريم"  الذي  -اهتمام اإلعالم اإليطالي بحادثة هرب عنصر من وفد البحرية املصرية الرسمي  

بعد اتهام البحار املصري بالتورط في قضية أخالقية ومحاولة القبض    -الثانية التي كانت مصر قد اشترتها من إيطاليا

 اإليطالية.   الريبوبليكاعليه من ِقبل الشرطة اإليطالية، حسب تقرير نشرته صحيفة 
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 من التفاصيل 
ً
 كبيرا

ً
ومن ناحية أخرى، تبرز أهمية هذا التقرير في أنه يتيح للقارئ العربي، وباألخص املصري، قدرا

تلك   عن  اإليطالية  الصحف  أهم  تنشرها  التي  واملقاالت  التقارير  ثنايا  في   
ً
تباعا عنها  الكشف  يتم  التي  واملعلومات 

 بهذه التركيز في اإلعالم العربي.الق
ً
 ضايا، مما قد ال يكون متوفرا

 ملخص:
 ينقسم هذا التقرير إلى ثالث محاور رئيسية هي:  

  :
ً
وأوردنا فيه أربع مقاالت/تقارير؛ املقال األول كتبه جيوفاني بيانكوني في صحيفة   تطورات قضية جوليو ريجيني:أوال

لجديد في قضية جوليو ريجيني: "التوجيهات املصرية املضللة مخطط لها حتى كوريري ديال سيرا بعنوان: " الشاهد ا

قبل العثور على الجثة"؛ واملقال الثاني من صحيفة الريبوبليكا للصحفي جوليانو فوشيني قال فيه إن ثالثة شهود 

أل  اتهامات جديدة  في  له،  الذي تعرض  التعذيب"  تل من أجل إخفاء 
ُ
ق "ريجيني  أن  أكدوا على  في عيان  جهزة األمن 

القاهرة، في إطار الجلسة التمهيدية املنتظرة يوم التاسع والعشرين من إبريل، حيث أقر شهود العيان أن "التضليل 

للصحفي جوليانو فوشيني الذي أبرز نداء أصدرته عائلة في الجريمة تم تنظيمه بعد القتل"؛ والتقرير الثالث فهو  

نداء من عائلة جوليو: "ساعدونا    -حيفة الريبوبليكا تحت عنوان: ’قضية ريجينيالباحث اإليطالي جوليو ريجيني في ص

صحيفة إل فاتو كوتيديانو، وأعده الصحفيان فينتشنزو في تحقيق العدالة: تقدموا وتحدثوا"‘؛ والتقرير الرابع من 

عضو في األمن الوطني( إنه ويسبر وفاليريا باتشيلي تحت عنوان: "جوليو في آلة األلم"، حيث قال أحد الشهود )وهو 

رأى جوليو ريجيني في مكتب األمن الوطني ووصف لالدعاء اإليطالي كيف أن جهاز األمن الوطني يمارس التعذيب  

 بشكل ممنهج. 

زكي:  باتريك  قضية  تداعيات   :
ً
صحيفة   ثانيا ونشرته  ماري،  لورا  إعداد  من  األول  التقرير  تقريرين؛  فيه  وأوردنا 

قالت فيه إن مجلس الشيوخ اإليطالي وافق على أجندة منح الجنسية اإليطالية لباتريك    2021بريل  أ  14الريبوبليكا في  

جورج زكي ورصدت بعض التعليقات على القرار؛ والتقرير الثاني فقد نشرته صحيفة الريبوبليكا عن التصريحات  

مجل مبادرة  على   
ً
تعليقا دراجي  ماريو  اإليطالي  الوزراء  رئيس  بها  أدلى  الجنسية التي  منح  على  باملوافقة  الشيوخ  س 

 على الصحفيين الذين 
ً
لباتريك زكي، حيث أبرز التقرير قول دراجي: "هي مجرد مبادرة من مجلس النواب"، وذلك ردا
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سألوه خالل املؤتمر الصحفي اليوم في قصر شيغي عما إذا كانت الحكومة ستحترم أجندة الحزبين التي وافق عليها  

 أليام األخيرة. ويرصد التقرير بعض التعليقات الالذعة لتصريح رئيس الوزراء اإليطالي. مجلس الشيوخ في ا

شر  
ُ
: حادثة فرد البحرية املصري: وأوردنا فيه تقريرين؛ التقرير األول للصحفيين ماركو ليجنانا وكيارا تينكا، ون

ً
ثالثا

إيطاليا بعد اتهامه في فضيحة أخالقية‘، في صحيفة الريبوبليكا اإليطالية ويتناول ’هرب عنصر بحرية مصري من  

 من وفد البحرية املصرية الذي كان قد وصل إلى إيطاليا لتسلم ثاني فرقاطة من 
ً
حيث قالت الصحيفة إن عنصرا

ن من الهرب قبل محاولة القبض عليه من الشرطة اإليطالية، 
ّ
طراز "فريم" كانت مصر قد اشترتها من إيطاليا، تمك

ط في فضيحة أخالقية؛ والتقرير الثاني نشرته صحيفة كوريري ديال سيرا عن نفس الحادثة، ولكن بعد اتهامه بالتور 

التقرير الجديد أضاف اسم فرد البحرية املصرية املتهم في الفضيحة األخالقية )محاولة اغتصاب(، وهو بحسب  

 الصحيفة ُيدعى: محمود محمد مبروك محمد. 

 أواًل: تطورات قضية جوليو ريجيني
 (  2021إبريل  14)   كوريري ديال سيرا -1

بعنوان: " الشاهد الجديد في قضية جوليو ريجيني: كوريري ديال سيرا  كوني في صحيفة  في مقال كتبه جيوفاني بيان

 "التوجيهات املصرية املضللة مخطط لها حتى قبل العثور على الجثة"، يقول الصحفي اإليطالي:

تقر  في  القضية منذ اختفاء جوليو ريجيني. جاء ذلك   عن 
ً
كان مسؤوال السيس ي  أن نجل  الجديد  الشاهد  ير  يدعي 

إطار جلسة   في  في روما  العام  املدعي  الذي قدمه  ريجيني   29االستجواب  والدة  مع   
ً
التحدث تضامنا أبريل: "قررت 

 عن العديد من األبرياء املسجونين بشكل غير قانوني في مصر". 
ً
 ودفاعا

الباحث    وحسب الشاهد الجديد فقد تم التخطيط لتضليل العدالة في مصر بشأن وفاة جوليو ريجيني فور مقتل

اإليطالي، وحتى قبل العثور على الجثة، وجاء التضليل من قبل نفس ضباط جهاز األمن الوطني املتهمين باالختطاف. 

 29في تقرير االستجواب للشاهد الجديد الذي قدمه املدعي العام في روما في إطار جلسة  وقد تم الكشف عن ذلك  

ه اتهامات للضباط املصريين األربعة املتهمين باختطاف ريجيني أمام القاض ي الذي سيقرر ما إذا كان سيوجأبريل  

 )وأحدهم متهم كذلك بالقتل(.
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في مكتب    
ً
تلقائيا نفسه  أمنية، وقد قدم   ألسباب 

ً
حاليا اسمه  ُيكشف عن  الجديد هو مواطن مصري ال  الشاهد 

ي بلغ عن جوليو لقوات دبلوماس ي إيطالي في مصر، وهو بالفعل صديق للنقابي محمد عبد هللا، أي الشخص الذ

األمن املصري. وبحسب روايته، فقد أخبره عبد هللا بنفسه عن اتصاالته مع ريجيني واهتمام الباحث اإليطالي بالباعة  

". وأبلغ الشاهد املدعين العامين في روما سيرجيو كواليوكو وكاربينيري  2015الجائلين الذين يمثلهم عبد هللا "نوفمبر  

تعاونوا   الذين  وفاة روس  لحظة  حتى  بخطوة،  وريجيني خطوة  النقابي  بين  العالقات  تطور  تابع  أنه  التحقيق،  في 

.
ً
 جوليو، والتي تم إبالغه عنها في الوقت الحقيقي تقريبا

، أي قبل يوم واحد من العثور على الجثة على طريق القاهرة/اإلسكندرية الصحراوي في مصر، 2016فبراير    2في  

 بشكل خاص، وأوضح لي أن جوليو التقى الرجل بعبد هللا  
ً
مرة أخرى. حيث أبلغ املحققين: "الحظت أنه كان خائفا

العقيد ريجيني قد مات وأنه في ذلك الصباح كان في مكتب أمن الدولة، بصحبة ضابط شرطة كان يسميه حسام )

 ملا سمعه م حسام حلمي
ً
ن ضابط األمن الوطني، (، حيث كان قد تلقى نبأ وفاة ريجيني". وأضاف عبد هللا أنه وفقا

فإنه كان سيجد طريقة لتحميل املسؤولية عن القتل على عصابة من اللصوص من خالل إتاحة العثور على وثائق  

 الضحية لديهم.

وهذا بالضبط ما حدث بعد شهر ونصف من وفاة جوليو، عندما اتهمت السلطات املصرية مجموعة من املجرمين 

تلوا بالفعل في تبادل إلطالق النار. ومن منزل زعيم "املتخصصين في عمليات السطو واال 
ُ
ختطاف لألجانب"، الذين ق

التوجيه املضلل   ليس األول وال    -العصابة، تم إظهار جواز سفر ريجيني وبطاقته الجامعية بشكل تدريجي. وهذا 

يظهرون مصداقيته حتى كشفته تحقيقات مكتب املدعي العام في روما، لكن ال يزال املحققون في القاهرة  -الوحيد 

اليوم. وتؤكد الشهادة الجديدة التي حصل عليها املدعون اإليطاليون التدريج، وكذلك االستنتاج الذي توصل إليه  

بعد االختطاف،  للتعذيب  أن جوليو تعرض  لتحقيقات روما:   
ً
الجثة طبقا الذين أجروا تشريح  الشرعيون  األطباء 

 فبراير. 1يناير و 31وقتل بين 

تأكيد آخر على هوية أحد املتهمين األربعة الذين يود املدعي العام أن يحاكمهم أمام محكمة الجنايات: العقيد وهناك  

حسام حلمي املتهم باالختطاف مع اللواء طارق علي صابر )القيادة السابقة في األمن الوطني والذي تم تحويله اآلن 

)رئ إبراهيم  كامل محمد  آسر  والعقيد  إداري(  إبراهيم مجدي  إلى منصب  والرائد  القاهرة(  في  للمباحث  يس سابق 
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الذي   الشاهد،  اإليطالي. وأوضح  الباحث  في قتل  بالتواطؤ   
ً
أيضا املتهمين  الوطني،   من جهاز األمن 

ً
أيضا الشريف، 

إال   اإليطالية  السلطات  إلى  يقدم نفسه  لم  أنه  النهائية،  املحاكمة  في   عن استجوابه 
ً
العام مسؤوال املدعي  سيكون 

  
ً
 ألنه علم مؤخرا

ً
أنه ستكون هناك دعوى ضد املتهمين بارتكاب جريمة   -في مصر من وسائل اإلعالم املحلية    -مؤخرا

األبرياء   من  العديد  عن   
ً
دفاعا لضميري،  وإرضاًء  والدته  مع   

ً
تضامنا التحدث  "قررت  ريجيني:  وقتل  اختطاف 

 املسجونين بشكل غير قانوني في مصر".

 ( 2021إبريل  15)  الريبوبليكا -2

 قال فيه إن ثالثة شهود عيان أكدوا على أن 
ً
وفي صحيفة الريبوبليكا اإليطالية نشر الصحفي جوليانو فوشيني مقاال

تل إلخفاء التعذيب" الذي تعرض له، اتهامات  
ُ
جديدة ألجهزة األمن في القاهرة، في الجلسة التمهيدية يوم "ريجيني ق

 التاسع والعشرين من إبريل، حيث أقر الشهود أن "التضليل في الجريمة تم تنظيمه بعد القتل"

، نداًء على صفحات صحيفة الريبوبليكا يقول: "نتوجه إلى أولئك الذين 2019أطلق باوال وكالوديو ريجيني، في نوفمبر  

م يجرؤوا على الكالم حتى اآلن. نحن بحاجة إليكم". مرت سنتان ونصف وما كان يأمل والدا جوليو ما  يعرفون ول

قته 
ّ
وث الذي  االتجاه  نفس  في  يسير  وهذا  يعرفون.  ما  وثالثة شهود  واثنان،  واحد،  وقال  تكلم.  حدث: فمن عرف، 

تل على أيدي رجال األمن   التحقيقات التي أجراها مكتب املدعي العام في روما حتى اآلن. والحقيقة
ُ
أن جوليو قد ق

 الوطني املصري.

في   اعتقاله  بعد  قتله  وزارة 2016يناير    25تم  مقر  داخل مجمع  حي الظوغلي  في  مبنى  في  للتعذيب  تعرض  . حيث 

كب القتل "إلخفاء ارتكاب"  
ُ
جريمة التعذيب. ثم ابتكر عمالء جهاز األمن الوطني أنفسهم، الداخلية بمصر. وقد ارت

. وبالفعل فعلوا ذلك في ظل تغطية على أعلى املستويات من الحكومة املصرية: 
ً
 مضلال

ً
 آلخر الشهود، توجيها

ً
وفقا

 وهناك تقرير، وألول مرة يذكر اسم نجل الرئيس املصري السيس ي، محمود، ضمن من قاموا بذلك. 

وهي إحدى التفاصيل التي تظهر في التقرير الذي رفعه املدعي العام بروما في الدعوى في إطار املحاكمة التي ستبدأ، 

في   اللواء صابر طارق، والعقيد حسام حلمي، والعقيد آسر كامل محمد،   29في جلسة أولية،  أبريل املقبل، ضد 

ون بخطف ريجيني، بينما فقط وجهت تهمة القتل ضد والرائد إبراهيم مجدي عبد العال الشريف. وجميعهم متهم

 وجود اتفاق بينهم في الجريمة. 
ً
 شريف، وقد افترض املدعي العام بريستيبينو ومعاونه سيرجيو كواليوكو أيضا
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الشاهد الجديد هو صديق محمد عبد هللا، البائع املتجول الذي لجأ إليه جوليو، بناًء على توصية أستاذه في جامعة 

في أطروحة الدكتوراه، والذي سيخونه بعد ذلك، ويبيعه لألمن الوطني حيث  كامبريد ج، للحصول على املساعدة 

 )مخبر(. لقد تقدمت اآلن فقط للشهادة  
ً
 بالنسبة لي في البداية،   -كما يقول    -اتضح أنه كان: جاسوسا

ً
ألنه كان صعبا

أنه ستكون هناك قضية جنائية ضد مرتكبي جريمة   وأنا أعلم بمراقبة األجهزة املصرية. ولكن بما أنني أعرف اآلن

 عن العديد من األبرياء املسجونين بشكل 
ً
 لضميري ودفاعا

ً
 مع والدته واتباعا

ً
قتل جوليو، فقد قررت التحدث تضامنا

 غير قانوني في مصر". 

نه كان يعمل على تحدث معي عن جوليو ريجيني الذي التقى به أل   2015منذ نوفمبر    -كما يقول الرجل    -"عبد هللا  

يواصل الشاهد روايته أمام املدعين العامين ورجال الشرطة في   - يناير    25دراسة وضع الباعة الجائلين املصريين. في  

علمت من عبد هللا باختفاء الشاب ريجيني. أخبرني أنه كان على علم بحقيقة أن الشاب اإليطالي كان في مكتب    -روما  

، فإن اعتقال وخطف ريجيني تم تنظيمه من قبل قيادات األجهزة املصرية وكانت لألمن الوطني". وبحسب الشاهد

. كما أن نجل السيس ي، محمود السيس ي، وهو ضابط مخابرات، كان يتابع بنفسه  
ً
األجهزة السياسية تدرك ذلك أيضا

ت  -كما يقول الشاهد    -  لتوريطه بوفاة الشاب، 
ً
إلى روسيا  قضية ريجيني. ولكن بعد هذه األحداث، وتجنبا م نقله 

كملحق عسكري بالسفارة املصرية في موسكو ... ". وهو بيان من الواضح أنه جذب انتباه املحققين اإليطاليين. ثم 

: "فيما يتعلق بتورط نجل السيس ي، فهذا خبر علمت به من قناة الجزيرة". 
ً
 يحدد الرجل كالمه قائال

كنت مع عبد هللا والحظت   -يضيف  -فبراير  2لبائع املتجول. "في لكن األكثر دقة هي القصة التي رواها مباشرة عن ا

بـ   يناديه  بصحبة ضابط شرطة  الصباح  ذلك  املكتب  في  كان  وأنه  مات  قد  ريجيني  أن  لي  وأوضح   .
ً
خائفا كان  أنه 

الدقي. خالل املكاملة الهاتفي تلقى اتصاال هاتفيا في حضوره من زميل بمركز شرطة  ة، "حسام"؛ وكان الضابط قد 

تحدث الضابطان عن كيفية توجيه املسؤولية عن مقتل الشاب نحو السرقة. وقال الضابط الذي كان أمامه إنه 

كان من الضروري تشويه الجثة لالشتباه بأنه تعرض للسرقة ثم اتهام أحد الجناة بارتكاب الجريمة، بحمل بعض  

وهو بالضبط ما حدث بعد أيام قليلة عندما اُتهم   األمتعة الشخصية للشاب اإليطالي الذي تم العثور عليها هناك".

عندما تم العثور على وثائق الشاب اإليطالي   -يضيف الرجل    -خمسة أبرياء ظلما بارتكاب جريمة القتل. "وفي الواقع  

". من   2في مارس ومات املصريون الخمسة، كما أخبرني عبد هللا في  
ً
فبراير، أدركت أن كل ما سمعته كان صحيحا

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 7 of 16 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

April 22, 2021      

 )مخبر(. لقد دخلت في عالقات مع  ناحي
ً
 منذ البداية أن البائع املتجول كان جاسوسا

ً
ة أخرى، كان الشاهد واضحا

 عبد هللا ألسباب تتعلق بالعمل. وأدركت أنه كان حلقة الوصل بين الحكومة والباعة الجائلين..."

في الواقع، هناك اثنان آخران على هذا ليس الشاهد الوحيد التي حصل مكتب املدعي العام في روما على شهادته.  

األقل، تم التوصل إليهما بفضل العمل الذي قامت به محامية عائلة ريجيني، أليساندرا باليريني، في محاولة لجمع  

 كل "أجزاء الحقيقة" تلك التي ظلت يطالب بها والدا جوليو ريجيني بصوت عاٍل ملدة أربع سنوات. 

 ( 2021إبريل  15) الريبوبليكا -3

في صحيفة الريبوبليكا تحت  وقد أبرز الصحفي جوليانو فوشيني نداء أصدرته عائلة الباحث اإليطالي جوليو ريجيني  

 نداء من عائلة جوليو: "ساعدونا في تحقيق العدالة: تقدموا وتحدثوا"[، حيث قال:  -عنوان: ]قضية ريجيني

 قبيل املحاكمة   2016أطلق والدا الباحث اإليطالي الذي تم اختطافه وتعذيبه وقتله في مصر في فبراير  
ً
نداء جديدا

عن  من  ألربعة  إجراؤها  سيتم  النداء:  التي  يقول  حيث  جوليو.  وقتل  وتعذيب  بخطف  متهمين  القومي  األمن  اصر 

". فقد أطلق والدا جوليو 
ً
، فليتحدث. من أجل جوليو، ومن أجلنا جميعا

ً
"ساعدنا في تحقيق العدالة. من يعلم شيئا

 قبيل املحاكمة التي
ً
ستعقد ألربعة من عناصر    ريجيني، باوال وكالوديو، مع محاميتهما أليساندرا باليريني، نداء جديدا

شاهدين  مع  تواصلنا   ..." ريجيني:  عائلة  تقول  واغتياله.  وتعذيبه  جوليو  بخطف  متهمين  املصري،  الوطني  األمن 

 مهمة إلى تلك الفسيفساء املؤملة من الحقائق التي نحاول بال هوادة إعادة نظمها على مدى  
ً
أساسيين أضافا قطعا

 خمس سنوات". 

 ( 2021إبريل  20)  إل فاتو كوتيديانو -4

 بعنوان: "جوليو في آلة 
ً
في صحيفة "إل فاتو كوتيديانو" كتب الصحفيان فينتشنزو ويسبر وفاليريا باتشيلي تقريرا

في األمن الوطني( وصف   األلم"، قاال  في مكتب األمن الوطني )وهو عضو  فيه إن أحد الشهود رأى جوليو ريجيني 

: "هناك املئات مثل ريجيني"، حالة 
ً
لالدعاء اإليطالي كيف أن جهاز األمن الوطني يمارس التعذيب بشكل ممنهج، قائال

الجديد، كما أشار قضاة النيابة العامة في روما  الباحث اإليطالي "قطرة في بحر" بالنسبة للنسبة ملا يحدث. الشاهد 

 في القاهرة في  
ً
 3الذين يحققون في اختطاف وقتل جوليو ريجيني، ال يتحدث فقط عن الشاب الذي وجد مقتوال

التعذيب املمنهج من قبل جهاز أجهزة 2016فبراير   في روما بمعلومات هامة عن نظام  العامة  النيابة  ، لكنه يزود 
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صرية. يعرف الشاهد ما الذي قد يواجهه: "أعرف تمام املعرفة خطورة اإلدالء بأقوال ... فقد يكون ذلك  املخابرات امل

بمثابة حكم باإلعدام"، كما قال أثناء استجوابه. وقال مرة أخرى: "من أجل األشياء التي سأقولها لكم، أخش ى على 

 حياتي ...".

. 2016يناير    29و  28بمنشأة الظوغلي بين    13ث اإليطالي في الغرفة  أخبر الشاهد املحققين اإليطاليين أنه رأى الباح

نشر حتى اآلن. يبدو 
ُ
هذه التصريحات معروفة في جزء منها بالفعل. لكن قراءة التقرير الكامل تكشف عن ظروف لم ت

التحدث    : إنه يريد2020يوليو    29أن الشاهد خائف مما يمكن أن يحدث عندما يتم سماعه على رابط الفيديو في  

 في مكاتب جهاز األمن   15مع قضاة روما، يريد املجيء إلى إيطاليا ويحتاج إلى الحماية. لذلك يقول إنه عمل ملدة  
ً
عاما

 أن لديه "قائمة بأسماء الضباط". مع التخصص  
ً
الوطني )الجهاز الذي طلبت روما محاكمة بعض عمالئها(، موضحا

 النسبي "في مجال التعذيب"... 

الشاهد جوليو   لكن  النظر عن  "بصرف  عندما سئل:  في مصر.  املعتقلين  بعض  معاملة  كيفية  عن   
ً
أيضا تحدث 

ريجيني، هل أنت على علم بأساليب التعذيب التي يمارسها ضباط األمن الوطني؟" أجاب الشاهد بوضوح شديد: 

يحدث، على سبيل املثال كانت    ")...( أنا شخصيا أعرف األماكن التي يمارس فيها التعذيب. )...( رأيت بنفس ي ما كان

األمر على مكتب   يقتصر  "لم  ثم يضيف:   ."  ... األماكن هناك  تلك  في  للتعذيب  "إرهابية" تعرضت  هناك مجموعة 

 الظوغلي، بل جهاز األمن الوطني بشكل عام مشهور بممارسة التعذيب". 

"، أجاب الشاهد: "ال فرق بين مكان وآخر، وعندما سأله املحققون: "ملاذا، برأيك، تم إحضار ريجيني إلى ذلك املكان؟

ولكن عندما يشتبه في أجنبي بالتآمر على األمن القومي، يتم جلبه إلى ذلك املوقع هناك. فبمجرد خروجهم من املطار، 

 مستهدفون، وليس ريجيني فقط ". ثم في مقطع آخر من التقرير  
ً
يتم االعتناء بجميع األجانب ومراقبتهم وهم جميعا

)...( لديهم أساليب تعذيب غبية، )...(... الطريقة غبية، يعذبون الفرد حتى يتكلم. )...( إنهم ينطلقون من يضيف: "

 ما يخفيه ... ".
ً
 فكرة أن لديه دائما

" مع  
ً
في عالم التعذيب هذا، اشتريت بنفس ي آلة للتعذيب الكهربائي تتكون من هاتف من طراز قديم مصنوع يدويا

 ه التعذيب". "سلكين تمارس من خالل
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السجائر،  استخدام  مثل  أخرى،   
ً
طرقا تعرف  هل  هذه،  الكهرباء  طريقة  إلى  "باإلضافة  املحققون:  سأله  عندما 

واستخدام السكاكين؟". أجاب: "بالطبع )...( على سبيل املثال، يتم اغتصاب النساء، في وجود الرجال إلجبارهم على 

 الكالم". 

هذا الرجل هي من بين الشهادات التي انتهى بها املطاف إلى سجالت مكتب املدعي العام في روما. خالل األشهر  شهادة 

للمحققين  ثمينة  تصريحات  هذه  القصة.  من  جوانب  عن  للكشف  األشخاص  عشرات  تقدم  املاضية،  القليلة 

 اإليطاليين.

 ثانيًا: تداعيات قضية باتريك زكي
 ( 2021أبريل  14) الريبوبليكا -1

إن مجلس الشيوخ اإليطالي وافق على   2021أبريل    14في تقرير من إعداد لورا ماري، قالت صحيفة الريبوبليكا في  

 يطالية لباتريك جورج زكي. أجندة منح الجنسية اإل 

يجب على الدولة اإليطالية منح الجنسية اإليطالية لباتريك زكي في أسرع وقت ممكن. تم وضع هذا من قبل مجلس  

الشيوخ اليوم، الذي وافق على جدول األعمال املوحد، وبالتالي الحزبين، والذي حل محل االقتراحين املقدمين في 

في سجون مصر. وقد حظي هذا اإلجراء،   2020فبراير    7بولونيا واملحتجز منذ  قضية الباحث املصري من جامعة  

عن التصويت، بتأييد قوي من قبل ماركو فرانشيسكو   33صوت مع رفض وامتناع    208الذي حصل على موافقة  

 دعم أحزاب يمين الوسط.
ً
 فيردوتش ي وأيضا

 السناتور م
ً
دى الحياة ليليانا سيغري، التي ظهرت اليوم في مجلس  وللمطالبة بمنح الجنسية لباتريك زكي، كانت أيضا

الشيوخ لدعم جدول األعمال. وأكدت سيغري أنه "هناك ش يء ما في قصة باتريك زكي يأخذه بطريقة معينة وهو 

 عندما  
ً
، على األقل روحيا

ً
دائما  

ً
 وسأكون حاضرا

ً
في السجن وهو بريء. لقد جربت هذا أيضا يتذكره عندما يكون 

 ر بالحرية . ".يتعلق األم

ويبتهج سكرتير حزب العمال الديمقراطي إنريكو ليتا على تويتر: "البرملان اإليطالي يقول نعم للمواطنة لـ # باتريك  

 زكي. اإلجماع يدل على التزام إيطاليا كلها. # دعونا ال نستسلم". 
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https://twitter.com/EnricoLetta/status/1382303319683706888?s=20 

للغاية مع زكي، لكنني لست   وقال زعيم الحزب جيورجيا ميلوني "سبب امتناعنا عن التصويت؟ نحن متعاطفون 

 بأن مثل هذا التدخل من قبل البرملان اإليطالي سيساعده". ويضيف زعيم جماعة إخوان إيط
ً
اليا في قصر  مقتنعا

ماداما، ألبرتو بالبوني: "نحن مقتنعون بأنه من أجل الوصول إلى هدف تحريره، فإن الطريق الذي يجب اتباعه هو  

الدبلوماسية". بدال من ذلك، فإن الحزب الديمقراطي راض عن ذلك. "بالنسبة لنا، الدفاع عن الحقوق غير القابلة 

، كتبت على تويتر قائدة املجموعة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، سيمونا للتصرف أمر ال غنى عنه. الحرية لـ # زكي"

 مالبيزي. 

https://twitter.com/SimonaMalpezzi/status/1382292698506350592?s=20 

كما ينص جدول األعمال الذي تمت املوافقة عليه على أنه يجب على الدولة اإليطالية "اتخاذ أي مبادرة أخرى على 

تخدام "األدوات  وجه السرعة مع السلطات املصرية لطلب اإلفراج الفوري" عن الطالب املصري، وتقييم إمكانية اس

املنصوص عليها في اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب". وأن تواصل "رصد سير جلسات محاكمة زكي وظروف  

 اعتقاله بقاعة املحكمة". 

 ردود األفعال 

طلب الجنسية لباتريك زكي ما هو إال الخطوة األولى في التزام يجب أن يقول السيناتور ليو فرانشيسكو الفورجيا "إن  

يهم هذه الحكومة وهذا البرملان. يجب أن تخضع عالقتنا مع مصر إلطالق سراح باتريك وللتحقيق في القتل البربري  

ت العديدة التي أجريت  لـ جوليو ريجيني. ". وتؤكد ديم مونيكا سيرينا: "بعد شهور من التعبئة والطلبات وبعد التحقيقا 

  
ً
: تم االعتراف بها وإعادة تأكيدها، أمام الدولة بأكملها وأيضا

ً
 مهما

ً
داخل لجنة حقوق اإلنسان، اتخذت الدائرة موقفا

باتريك غير عادل وينتهك حقوق اإلنسان ويتعارض مع الضمانات   بأن اعتقال  الدولي  في مواجهة أوروبا واملجتمع 

". ويوافق رئيس مجلس النواب روبرتو فيكو، على ذلك حيث كتب على فيسبوك: "الدولة األساسية لسيادة القانون  

اإليطالية لن تتوقف عن املطالبة بإطالق سراح باتريك زكي. ومن هذا املنطلق، فإن التزام البرملان بالجنسية اإليطالية 

 لزكي يمثل رسالة واضحة ومهمة" . 
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بي تيريزا   ، النتيجة. "زكي، املسجون بطريقة غير عادلة بسبب والوزيرة اإليطالية السابقة   عن 
ً
النوفا، راضية أيضا

معركته في الدفاع عن حقوق اإلنسان، هو واحد منا، وصل إلى إيطاليا للدراسة والتدريب، قبل عام تم اعتقاله في 

 قيمنا. ولهذا نريده أن يك
ً
 ولهذا بالده فقط ألنه طلب االحترام. من املبادئ والقيم التي هي أيضا

ً
 إيطاليا

ً
ون مواطنا

 السبب لن نتوقف عن املطالبة باإلفراج عنه ". 

الجنسية  إقرار  "بخالف  أنه  على  نجوم،  الخمس  حركة  عن  الشيوخ  مجلس  مونتيفيتش ي، عضو  ميشيال  وتشدد 

امل أن  اإليطالية،  تفعل دبلوماسيتنا  أن نسأل، كما  لباتريك كبادرة ذات قيمة رمزية عالية، يجب  راقبة اإليطالية 

إمكانية استخدام  تقييم  تتابع، "يجب علينا  إلى ذلك،  تتبعها مصر ال مفر منها". باإلضافة  التي  الدولية  اإلجرائية 

العقوبة  أو  املعاملة  التعذيب وغيره من ضروب  ملكافحة جرائم  املتحدة  األمم  اتفاقية  توفرها  التي  األدوات  جميع 

املؤرخ املهينة  أو  الالإنسانية  أو  بـ  القاسية  وطريقة 1984ديسمبر    10ة  الوحيد،  القانوني  اإلجراء  هو  هذا  ألن   ،

 ملموسة للوصول إلى إطالق سراح باتريك من خالل املفاوضات ".

 ستيفانو كاندياني عضو رابطة الشمال خالل خطابه الحكومة على "التصرف بذكاء، كما تفعل بالفعل، حتى 
ّ
وحث

ديدة". ويؤكد إيلي شالين أن "البند الذي تمت املوافقة عليه في مجلس  ال نجد أنفسنا في مواجهة قضية ريجيني ج

الشيوخ هو إشارة مهمة. إنه يعزز طلب اإلفراج الذي يجب أن نواصل تنفيذه بكل الطرق. الحكومة اإليطالية ال  

 تتردد في ذلك. واملترتب على ذلك: ال لألسلحة والسفن ملصر". 

 ( 2021أبريل  16)  الريبوبليكا -2

 عن التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء اإليطالي ماريو 2021إبريل    16وفي يوم  
ً
، نشرت صحيفة الريبوبليكا تقريرا

 على مبادرة مجلس  
ً
الشيوخ باملوافقة على منح الجنسية لباتريك زكي، حيث أبرز التقرير قول دراجي: دراجي تعليقا

 على الصحفيين الذين سألوه  
ً
"هي مجرد مبادرة من مجلس النواب". حيث كانت هذه هي كلمات رئيس الوزراء ردا

وافق عليها مجلس    خالل املؤتمر الصحفي اليوم في قصر شيغي عما إذا كانت الحكومة ستحترم أجندة الحزبين التي

 الشيوخ في األيام األخيرة. 

"هي مبادرة برملانية ال تشارك فيها الحكومة في الوقت الحالي".. كان هذا هو رد رئيس الوزراء ماريو دراجي، خالل مؤتمر  

اليوم في قصر شيغي، على أولئك الذين سألوه عما إذا كانت الحكومة، بناًء على طلب مجلس الشيوخ بأجندة من 
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حزبين، ستمنح الجنسية اإليطالية لـ باتريك زكي الباحث في جامعة بولونيا بإيطاليا واملعتقل في مصر منذ أكثر من  ال

عام. لكن كالم رئيس الوزراء أثار احتجاجات الجمعيات وأعضاء األغلبية. حيث علق ريكاردو نوري املتحدث باسم 

 "إنها إشارة سيئة... ومع إبداء  
ً
الحكومة لكل التحفظات الالزمة في مجلس الشيوخ، لكنها التزمت  منظمة العفو قائال

 بمنح الجنسية. إذا تراجعت اآلن بعد يومين فهذه عالمة سيئة بصراحة". 

 بين األغلبية. حيث كتب نائب الحزب الديمقراطي فيليبو سينس ي على 
ً
لكن الجدل حول كلمات دراجي اندلع أيضا

. ويضيف جوزيبي بريشيا، رئيس لجنة الشؤون الدستورية في مجلس النواب: تويتر "على الحكومة أن تقوم بدورها"

 "آمل أن يكون هناك مزيد من االهتمام بمبادرات البرملان، التي يبدو أنها اآلن مصنفة تحت عنوان "متنوعة وممكنة". 

اإليجاب رأيها  عن  الحكومة  أعربت  "لقد   :
ً
قائال فيردوتش ي  فرانشيسكو  ديم  السيناتور  منح  ويتذكر  أجندة  حول  ي 

ِلّح ملجلس الشيوخ. وهناك أكثر  
ُ
املواطنة لزكي، ويأمل الجميع أن تتابع في أقرب وقت ممكن مثل هذا العمل الهام وامل

ألف مواطن وقعوا على عريضة طلب الجنسية لزكي، ويخلص إلى القول: وأنا واثق من أن الحكومة ستقوم   200من  

التي تعهدت بها مع مجلس الشيوخ". كما أعرب نيكوال فراتوياني املتحدث باسم بدورها بحزم في احترام االلتزامات  

 اليسار اإليطالي عن احتجاجه على كلمات رئيس الوزراء.  

 ثالثًا: حادثة فرد البحرية املصري
 (  2021إبريل  14: )الريبوبليكا -1

 في فضيحة أخالقية  هرب عنصر بحرية مصري من إيطاليا بعد اتهامه 

شر في صحيفة  في تقرير ل
ُ
، قالت  2021إبريل    14الية بتاريخ  اإليط  الريبوبليكالصحفيين ماركو ليجنانا وكيارا تينكا، ن

 من وفد البحرية املصرية الذي كان قد وصل إلى إيطاليا لتسلم فرقاطة "فريم" الثانية التي 
ً
الصحيفة إن عنصرا

ن من الهرب قبل محاولة القبض عليه من الشرطة اإليطالية، بعد اتهامه  
ّ
كانت مصر قد اشترتها من إيطاليا، تمك

 . وجاء التقرير على النحو التالي:صاب بالتورط في محاولة اغت
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في مدينة السبيتسيا اإليطالية الساحلية، حيث ترسانة الصناعات البحرية اإليطالية، سارع عنصر البحرية املصري  

بالهرب، في سخرية واضحة من املدعي اإليطالي الذي كان قد أمر بإلقاء القبض عليه؛ حيث كان الضابط املصري  

 ذي جاء ليستلم إحدى الفرقاطات التي كان قد تم بيعها للسيس ي. هناك ضمن الفريق ال

  
ً
كان فرد البحرية املصري قد هاجم امرأة في مقصورة التشمس االصطناعي. وبعد يومين عاد إلى مكان الحادث مروعا

عادت  الضحية مرة أخرى. ثم تم بعد ذلك التعرف عليه واستجوابه من قبل ضباط الشرطة اإليطاليين. لكن عندما  

إليه الشرطة بعد حوالي عشرة أيام العتقاله، بعد أن جمعت دالئل قوية على محاولته ممارسة العنف الجنس ي ضد 

 إلى بالده هاربا من فيوميتشينو. ما حدث في السبيتسيا ليس عبارة عن قضية تافهة للعدالة 
ً
املرأة، كان قد قفل عائدا

 هو واحد من أفراد البحرية املصرية الذين وصلوا إلى   22من العمر  ال يمكن أن تأخذ مجراها. ألن املتهم البالغ  
ً
عاما

ليغوريا لتسليم فرقاطتين تم شراؤهما من إيطاليا، كانت في األساس متجهة للتسليم إلى البحرية اإليطالية قبل أن 

 يتم بيعها إلى مصر. 

السيس ي، بلد  البحرية املصرية،  في  إيطاليا جاء من فرد  الهروب من  بولونيا    وألن  في جامعة  الطالب  يزال  حيث ال 

في   
ً
التخريبية؛ وألن قضية ريجيني ال تزال عارا بتهمة الدعاية  في السجن هناك منذ أكثر من عام  باتريك زكي يقبع 

جبينهم وهي حتى اآلن ال تزال دون عقاب؛ قال سكرتير اليسار اإليطالي نيكوال فراتوياني في حضور ضحية محاولة 

 عما حدث بالفعل وعن الذي  العنف ومحامي
ً
ها أندريا جيورجي، "سنطلب من الوزراء المورجيز وكارتابيا وجيريني تقريرا

ظهر ارتياحها لفرار املتهم، فقط 
ُ
ينوون القيام به حيال ذلك، فالقصة جد مقلقة". كانت الضحية في نهاية األمر ت

أخش ى أن يظهر الرجل مرة أخرى أمامي، حتى لو تخش ى أن يظهر أمامها مرة أخرى: "كنت    -كما تقول -ألنها كانت  

  
ً
كنت أدرك أن كل ذلك الذي حدث ال يمكن أن ُيصدق". ويقوم املدعي العام في السبيتسيا أنطونيو باترونو حاليا

القضاة   أن  من  الرغم  وعلى  إيفرست.  قمة  تسلق  كصعوبة  صعب  األمر  أن  علمه  مع  القضائية،  اإلنابة  بتقييم 

 بشكل رسمي، لكن تستطيع أن ترى ذلك بوضوح على وجوههم.ال يعلقون  الضباطو 

مارس. عندما كانت الشرطة تقدم نفسها أمام فندق إن   26ومن أجل فهم ما حدث، علينا العودة إلى مساء يوم  

إتش، على مرمى حجر من ساحل البحر، من أجل تحديد هوية البحار املتهم بارتكاب أعمال عنف جنس ي واستجوابه. 
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، ندد موظف غرفة التشمس االصطناعي في املركز بما فعله فرد البحرية املصري؛ وقالت املرأة للضباط  ومن جانبه

 إنه "دخل الغرفة في وقت لم يكن فيه هناك زبائن باملكان، وطلب أخذ حمام شمس ي، ثم حاول وضع يديه علي". 

عاد بعد يومين. كان يتحدث في ارتباك  وعندما ظهر رد فعل من الضحية، هرب املهاجم على الفور من املكان. لكنه  

إلى زميالت املرأة الالتي كان يبدو عليهن الحذر خشية وقوع اعتداء جديد. ولكنه عندما الحظ أنهم يصورونه، بادر 

بالهرب مرة أخرى. لكن هذه املرة، كانت هناك صور، باإلضافة إلى صور لبعض الكاميرات املوجودة في املكان والتي 

وبعد ذلك، تم تعقب الرجل من خالل هذه الكاميرات داخل الفندق، وتم نقل تلك املقاطع إلى ثكنات    تثبت إدانته.

الشرطة، وبناء عليه تم تحديد هويته ثم الشروع في استجوابه. وفي تلك اللحظة، لم تكن هناك عناصر كافية للقيام 

هذه   في  طليق.  وهو  التحقيق  معه  يجري  كان  حيث  توقيفه:  أو  قبل باعتقاله  من  الضحية  استدعاء  تم  األثناء، 

وقال   املصرية،  البحرية  من  غامض  كبير  ضابط  وجود  املرأة  محامي  الحظ  باألقوال،  اإلدالء  وخالل  املحققين، 

 على ضمان تحقيق العدالة"، حسب انطباع محامي  
ً
، ولكنه كان ُيظهر حرصا

ً
املحامي عنه، إنه كان "يبدو مضطربا

 املرأة الضحية.  

دعية العامة أليساندرا كونفورتي من جمع أدلة لطلب فرض اإلقامة الجبرية على فرد البحرية املصري في وتمكنت امل

الفندق الذي كان يقيم فيه، ووافق على الطلب وأكده قاض ي التحقيق. لكن كان ذلك لألسف بعد فوات األوان: 

تشفوا أن املشتبه به كان قد رحل، بينما بقي فعندما جاء دور ضباط الشرطة إلنفاذ اإلقامة الجبرية على املتهم، اك

رفاقه اآلخرون في الفندق، حيث كانت إحدى الفرقاطتين لم يتم تسليمها بعد )ولكنها غادرت بالفعل في الساعات  

 كان قد   22القليلة املاضية مع جميع أفراد الطاقم على متنها(، لكن عنصر البحرية املصرية البالغ من العمر  
ً
عاما

 مصر من قبل.  عاد إلى

واآلن، فباإلضافة إلى فرضية اإلنابة القضائية، فإن املدعي العام يريد أن يفهم كيف وصل هذا املصري إلى روما، وما  

 .الخطأ الذي حدث خالل تلك األيام العشرة املحمومة

 ( 2021إبريل  17كوريري ديال سيرا تعلن اسم البحار المصري المتهم ) -2

 عن نفس  بعد التقرير الذي نشرت
ً
 جديدا

ً
ه صحيفة الريبوبليكا بثالثة أيام، نشرت صحيفة كوريري ديال سيرا تقريرا

اغتصاب   )محاولة  أخالقية  فضيحة  في  املتهم  املصرية  البحرية  فرد  اسم  أضاف  الجديد  التقرير  ولكن  الحادثة، 
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ال البحار  بالقبض على  القاض ي  أمر  للتحقيق بشأن امرأة(، واسمه: محمود محمد مبروك محمد. وعندما  خاضع 

العسكرية  السلطات  بدفعها  قامت  متن رحلة  أنه قد هرب من ال سبيتسيا على  وجد  بها  بالقيام  املتهم  االنتهاكات 

 املصرية وغادر إيطاليا بالفعل قبل أن تتمكن الشرطة اإليطالية من القبض عليه. 

مارس   24الوقت املناسب هرب عنصر وفد البحرية املصرية من االعتقال بتهمة االعتداء الجنس ي الذي ارتكبه في  وفي  

،   21ضد فتاة من ال سبيتسيا، وقد ُعرف اسمه اآلن: إنه البحار محمود محمد مبروك محمد، البالغ من العمر  
ً
عاما

ضية تعقد العالقات املتوترة بالفعل بين روما والقاهرة من اإلسكندرية في مصر، وهو اآلن يحتمي في بلده. لكن الق

 بعد مقتل الباحث جوليو ريجيني واحتجاز الناشط باتريك زكي. 

 

اإلجرا املحكمة  فيه  الذي شددت  الوقت  كان وفي  الحبس،  إلى  الجبرية  اإلقامة  ونقله من  البحار  بحق  االحترازي  ء 

في مصر منذ   بالفعل   
ً
لتطبيق قرار قاض ي   -إن لم تكن معدومة    -مارس، وهناك فرص قليلة    29مبروك موجودا

تأكيد  بشكل مستقل  القاهرة  قاض ي  يقرر  أن  املستبعد  من  ليس  محتملة،  إنابة قضائية  بانتظار  لكن  التحقيق. 

ؤولية البحار في محاولة االغتصاب التي ارتكبت في مقصورة التشمس االصطناعي في مركز غويتو جاليري. تؤكد مس 

التجميل: "نحن مصممون على مواصلة  في مركز  التي تساعد موظفة االستقبال الشابة  أندريا جيورجي، املحامية 

تي لحقت بالضحية من البحرية املصرية". ولكن اإلجراءات القانونية وال أستبعد املطالبة بتعويض عن األضرار ال
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 هنا في ال سبيتسيا. ال أخاطر برؤيته أمامي مرة 
ً
الضحية تقول: "أشعر باالرتياح ألن هذا الشخص لم يعد موجودا

 أخرى. بطريقة ما بالنسبة لي، من وجهة النظر هذه، هذه قصة انتهت." 

ع أفراد طاقم آخرين ينتظرون تسليم إحدى فرقاطتي فريم وكان عنصر البحرية الخاضع للتحقيق في ال سبيتسيا م 

التي باعتها إيطاليا ملصر بعد اتفاق تم التصديق عليه العام املاض ي مع القاهرة. "في فترة ما بعد الظهيرة وجدته في 

  
ً
 عن حمام الشمس وعندما  -وال تزال هذه قصة الشابة    -مقصورة التشمس االصطناعي، بدا مهذبا

ً
  سألني شيئا

 أخذته إلى الصندوق اقترب مني ملضايقتي."

ما جعله يهرب هو فقط صراخ الفتاة التي تقدمت بشكوى في اليوم التالي. كان تتبع هوية البحار في البداية "مستحيل: 

 مارس، حدث عطل في الكاميرات في املركز، ولم تكن هناك صور متاحة للمهاجم"... 24في 
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