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 تقرير للبرملان اإليطالي يوصي بإحالة مصر للجنائية الدولية 
 ( 15-)تقارير متابعة قضية ريجيني يف اإلعالم اإليطالي 

 ترجمة: عادل رفيق 
شر األربعاء أجهزة األمن املصرية تطورات شهدتها  قضية ريجيني،  في أحدث  

ُ
ل تقرير لجنة برملانية إيطالية ن َحمَّ

في القاهرة؛ وطالب "بإحالة مصر   2016مسؤولية خطف وتعذيب وقتل الطالب اإليطالي جوليو ريجيني عام  

ط للجنائية الدولية لخرقها اتفاقية مناهضة التعذيب". وفي نفس الوقت تحدث تقرير آخر بشكل مباشر عن تور 

 محمود نجل السيس ي في هذه القضية الشائكة.

 مقدمة: 
ألربعة ضباط متهمين في جريمة خطف وتعذيب وقتل الطالب اإليطالي   تعليق املحاكمة الغيابية بعد عدة أسابيع من  

( 2021ديسمبر    1ألربعاء )في القاهرة، كشف تقرير أصدرته لجنة برملانية إيطالية نشر ا  2016جوليو ريجيني عام  

في القاهرة.   2016عام    أجهزة األمن املصرية مسؤولة عن خطف وتعذيب وقتل الطالب اإليطالي جوليو ريجينيأن  

الدولية  وطالب   للجنائية  بإحالة مصر   
ً
أيضا التعذيب. وقد صدر هذا   في الهاي التقرير  اتفاقية مناهضة  لخرقها 

ثالث   بعد  ريجيني، وذلك  غي مالبسات مقتل جوليو  بالتحقيق  اإليطالي  البرملان  املخولة من  للجنة  النهائي  التقرير 

 سنوات من التحقيقات.  

 14ربعة ضباط شرطة مصريين متهمين بقتل الطالب اإليطالي قد ُعقدت في وكانت أولى جلسات املحاكمة الغيابية أل 

لكنها   بروما،  املاض ي  مسمىأكتوبر  غير  ألجل  قت 
ّ
املداوالت؛    ُعل من  من سبع ساعات  أكثر  املحكمة بعد  وأرجعت 

   ما يجعل اإلجراءات باطلة".   قراراها إلى "خوفها من احتمالية عدم معرفة املشتبه بهم بأنهم متهمون،

وهو ضابط في جهاز األمن   1963هم: اللواء صابر طارق من مواليد    املدعي العام اإليطاليواملتهمون األربعة بحسب  

، وهو مدير التفتيش بمديرية امن الوادي الجديد 1968الوطني؛ والعقيد آسر كامل محمد إبراهيم، من مواليد  

الوطني؛ والعقيد حسام حلمي، من مواليد   بجهاز األمن   
ً
أيضا بجهاز األمن 1968وعمل   عضو سابق 

ً
أيضا ، وهو 

 ، وهو ضابط في جهاز األمن الوطني كذلك. 1984الوطني؛ والرائد إبراهيم مجدي شريف،  من مواليد 
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قد أمر بمحاكمة أربعة   2021  مايو   25في  ، الذي ترأس جلسة االستماع األولية  القاض ي بييرلويجي باليستريري وكان  

وليو ريجيني في من كبار أعضاء جهاز األمن الوطني املصري، لالشتباه بدورهم في اختطاف وقتل الطالب اإليطالي ج 

   .2016القاهرة عام 

 في العاصمة املصرية في يناير  وكان ريجيني،
ُ
، 2016طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج البريطانية، متواجدا

في إطار إجراء بحث له عن النقابات املستقلة في مصر من أجل أطروحة الدكتوراه الخاصة به؛ ولكنه ُعثر على جثته 

 من اختفائه يوم  بعد أسبوع ت
ً
وكان قرار   .يناير، حيث أظهر تشريح الجثة أنه تعرض للتعذيب قبل وفاته  25قريبا

جلسة استماع أولية للنظر فيما قال االدعاء اإليطالي حينها إنها أدلة ضد الضباط  القاض ي اإليطالي قد جاء بعد عقد  

كافية لتوجيه االتهام إلى الضباط األربعة، وأمر ببدء  األربعة. وكان القاض ي باليستريري قد قال حينها إن هناك أدلة  

 أكتوبر.  14محاكمتهم في 

وبحسب مصادر قضائية إيطالية   .ودأب املسؤولون في مصر على نفي تورط املتهمين األربعة في اختفاء وقتل ريجيني

   .م بموعد املحاكمةلم تقدم السلطات املصرية عناوين املسؤولين األربعة لتقوم املحكمة اإليطالية بإخطاره

، تحت عنوان "  املعهد املصري للدراساتوكان  
ً
تقارير متابعة قضية ريجيني في قد نشر من قبل أربعة عشر تقريرا

اإليطالي  من "اإلعالم  عدد  إلى  باإلضافة  ريجيني،  جوليو  اإليطالي  الطالب  قضية  تطورات  متابعة  إطار  في  وذلك   ،

املقاالت والتقارير األخرى املتفرقة ذات الصلة، حيث شملت هذه التقارير واملقاالت ترجمات حصرية ملواد صحفية 

م اإليطالي، تناولوا فيها بالتحليل قضية مختلفة قام بنشرها كوكبة من كبار الكتاب والصحفيين اإليطاليين في اإلعال 

 جوليو ريجيني ومالبساتها وتطوراتها على مدار الفترة املاضية.

ينشرها   التي  التقارير  هذه  أهمية  املصري وتبرز  وباألخص    املعهد  العربي،  للقارئ  تتيح  أنها  في  ريجيني  قضية  عن 

 كبير 
ً
 في ثنايا التقارير واملقاالت التي تنشرها أهم املصري، قدرا

ً
 من التفاصيل واملعلومات التي يتم الكشف عنها تباعا

ً
ا

 بهذه التركيز في اإلعالم العربي.
ً
 الصحف اإليطالية عن القضية، مما قد ال يكون متوفرا
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 ملخص:
شرا ب

ُ
جوليانو كتبه    املقال األول ؛  2021سمبر  دي   1صحيفة الريبوبليكا اإليطالية بتاريخ  يتضمن هذا املحتوى مقالين ن

ُيحاكم  أن  ويجب  ريجيني..  مقتل  ريجيني: مصر مسؤولة عن  مقتل  البرملانية حول  "اللجنة  عنوان:  تحت  فوشيني 

الجناة في الهاي". ويتحدث فوشيني في مقاله عن ثالث تغييرات مهمة في التقرير الذي وافقت عليه األربعاء لجنة  

البرملانية   عام  التحقيق  في  ريجيني  جوليو  وفاة  وبحسب    2016في  التحقيقات.  من  سنوات  ثالث  بعد  باإلجماع، 

الجنائية   املحكمة  إلى  مصر  إحالة  أولهما،  ريجيني:  مقتل  بخصوص  اثنين  إجراءين  يقترح  التقرير  فإن  فوشيني، 

شريع إيطالي جديد يمنع الدول  الدولية في الهاي لخرقها اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب. وثانيهما، إعداد ت 

األجنبية من التهرب من املحاكمات بحجة عدم اإلخطار بحضور الجلسة، وذلك للتغلب على املأزق الذي وضع عملية  

بين   املقال الثانيمحاكمة الجناة في طريق مسدود. و  كتبه كالوديو تيتو وجاء تحت عنوان: "الصراع على السلطة 

مت في القاهرة". يتحدث تيتو في املقال بشكل مباشر عن دور ما ملحمود السيس ي في السيس ي ونجله وراء جدار الص

قضية ريجيني، والغريب في األمر أن ذلك تم دون إبالغ أبيه عبدالفتاح السيس ي. ويورد املقال استنتاجات بأنه قد 

األخرى، في إطار صراع خفي   يكون السيس ي االبن قد أدار هذه العملية بالتعاون مع أحد أجهزة املخابرات الغربية 

 بينه وبين والده على السلطة.

 املقاالت املنشورة:
بتاريخ    الريبوبليكا صحيفة  نشرت    -1 فوشيني    2021ديسمبر    1اإليطالية  لجوليانو  مقاال 

ريجيني..  مقتل  عن  مسؤولة  مصر  ريجيني:  مقتل  حول  البرلمانية  "اللجنة  عنوان:  تحت 

 ويجب أن ُيحاكم الجناة في الهاي"، وجاء على النحو التالي:

على التقرير املتعلق بالتحقيق في مقتل جوليو  بعد مرور ثالث سنوات على بدء التحقيقات، تمت املوافقة باإلجماع

ريجيني. وبحسب التقرير، فإن مسؤولية خطف وتعذيب وقتل ريجيني تقع على عاتق عناصر جهاز األمن الوطني 

املصري. وعالوة على ذلك، فقد كذب عناصر الجهاز على دبلوماسيينا عندما كان جوليو في حوزتهم بالفعل. حيث  

 ومة بإصدار قانون يمنع عمالء األمن الوطني في القاهرة من التهرب من العدالة. يناشد التقرير الحك

مهمة في هذا التقرير الذي وافقت عليه األربعاء لجنة التحقيق البرملانية في وفاة   ثالث تغييراتفي الحقيقة، هناك  

 باإلجماع، بعد ثالث سنوات من العمل الدؤوب.   2016جوليو ريجيني في عام 
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هو أن مكتب املدعي العام في روما ليس وحده؛ فحتى البرملان اإليطالي ليس لديه أدنى شك في التأكيد   ول:األمر األ 

على أن "مسؤولية اختطاف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني تقع مباشرة على عاتق األجهزة األمنية في جمهورية مصر  

 العربية، وعلى وجه الخصوص، على ضباط جهاز األمن الوطني".

 في إنقاذه: وفي خالل ر الثانياألم
ً
: هو أنه باإلضافة إلى املسؤولية عن قتل ريجيني، فإن األجهزة املصرية لم ترغب أبدا

تسعة أيام من سجن وتعذيب الطالب اإليطالي، كذبت هذه األجهزة على أجهزتنا الدبلوماسية واالستخباراتية، بل 

لدو  الدبلوماسية واالستخباراتية  القاهرة قد حتى على األجهزة  في  األمريكية  الجامعة  كانت  أجنبية أخرى. حيث  ل 

اتصلت على الفور بجهاز األمن الوطني املصري من خالل قنواتها األمنية، ولكن الجهاز نفى أن يكون له معرفة بهذا 

 أو أنه قام بإلقاء القبض على الباحث اإليطالي. 
ً
 األمر تماما

الثالث: الح  األمر  يتهم  البرملان  في السنوات األخيرة، بشكل ما  هو أن  أو باألحرى جميع الحكومات املتعاقبة  كومة، 

بالتقصير في القيام بمسؤوليتها في هذه القضية: بل إنه في الواقع يؤكد أنه على الرغم من أنه خالل أول عامين أعقبا  

الجانب اإليطالي،   مقتل ريجيني، كانت هناك جهود مضنية حققت بعض النتائج الجزئية في القضية بفضل صمود

 فإنه خالل السنوات التي تلت ذلك، لم يأِت ش يء من القاهرة، على املستوى السياس ي، غير مجرد الكالم". 

 ويقترح التقرير إجراءين:  

ملناهضة   املتحدة  األمم  اتفاقية  لخرقها  الهاي  في  الدولية  الجنائية  املحكمة  إلى  مصر  إحالة  هو  األول:  اإلجراء 

 التعذيب.

ء الثاني: هو إعداد تشريع إيطالي جديد للتغلب على املأزق الذي وضع عملية محاكمة الجناة في طريق مسدود. اإلجرا

ويمكن أن يكون هذا التشريع في صورة قانون يمنع الدول األجنبية من التهرب من املحاكمات بحجة عدم اإلخطار  

 بحضور الجلسة. 
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 المسؤوليات المصرية 

كر في تقرير اللجنة ا
ُ
 أنه ال يساور اللجنة أدنى شك في أن املسؤولين عن اختطاف وتعذيب وقتل وذ

ً
لبرملانية أيضا

جوليو ريجيني هم في الحقيقة ممن يحيطون بعبدالفتاح السيس ي. حيث جاء في التقرير أن "املسؤولين عن اغتيال  

 داخ
ً
 ل املؤسسات". جوليو ريجيني موجودون في القاهرة، وهم داخل األجهزة األمنية، وربما أيضا

وبحسب إعادة ترتيب األحداث التي قام بها املدعي العام في روما، فإن مراقبة األجهزة املصرية للباحث اإليطالي بدأت  

األكاديمي الخاص به عن النقابات العمالية بمصر، بما في ذلك دراسة أوضاع منذ أن شرع في العمل على البحث  

الجائلين محمد  الباعة  نقيب  ذلك من  أفكار حول  في طرح  املساعدة  بالبالد، حيث طلب جوليو  الجائلين  الباعة 

في   املتمثل  الريبة  بجنون  املصابة  الحكومية  األمنية  األجهزة  وأبلغ  خانه  األخير  ولكن  األجنبي عبدهللا،  "التمويل 

 للمنظمات غير الحكومية املحلية".

وبعد ذلك، قامت تلك األجهزة بخطف وتعذيب وقتل ريجيني، وممارسة تضليل العدالة. ولم يكن اكتشاف جثة   

ريجيني بعد قتله مصادفة، بل كان على مرأى ومسمع من وزيرة الصناعة اإليطالية آنذاك فيديريكا جويدي والتي 

 رة للقاهرة على رأس وفد إيطالي رفيع املستوى. كانت في زيا 

 بين مختلف األجهزة املخابراتية في مصر، ومن املمكن أن جهاز  
ً
 خفيا

ً
، فبحسب التقرير، يبدو أن هناك صراعا

ً
وأخيرا

جوليو   بقتل  قام  الوطني  مجدي  األمن  آنذاك  الداخلية  وزير  موقف  ظل  في   
ً
وخصوصا هيبته،  الستعادة   

ً
سعيا

عبدالغفار)بنفي أي علم عن جوليو ريجيني والتصريح بأن هذه ليست أساليب األجهزة األمنية املصرية(، على الرغم 

 في مقر جهاز األمن الوطني، وبالتحديد خ
ً
الل الساعات األولى من أنه اتضح بعد ذلك أن الوزير املصري كان متواجدا

" على موقع املعهد 2  -تقارير متابعة قضية ريجيني في اإلعالم اإليطاليالتي تلت مقتل الطالب اإليطالي. )املترجم: راجع "

 املصري للدراسات ملزيد من التفاصيل في ذلك( 

 لم يريدوا إنقاذه 

التقرير ما هو أكثر من ذلك. في الواقع، هناك تقارير تشير إلى كيف أنه في لكن في الحقيقة يوجد في الوثائق املرفقة ب

الساعات التي أعقبت اختطاف ريجيني، توجه اهتمام الدبلوماسية إلى األمن الوطني، لكن لألسف دون طائل. فأول 

 بها بطريقة ما  من تواصل مع األمن الوطني املصري كانت الجامعة األمريكية في القاهرة، والتي كان لجوليو ا
ً
رتباطا
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)بخصوص بحثه(، وأن من قام بالتواصل مع األمن الوطني والسؤال عن ريجيني كان ضابط أمن الجامعة األمريكية  

 اللواء محمد عبيد. 

 بجهاز األمن 
ً
وبعد ساعات قليلة من اختفاء ريجيني، أخبر اللواء محمد عبيد أصدقاء جوليو "أنه اتصل لتوه هاتفيا

: "ربما تم القبض عليه في مكان ما. الوطني ملعرف
ً
ة مكان ريجيني". واستنتج في رسالة أرسلها بالبريد اإللكتروني، قائال

 سأبقيكم على اطالع دائم باألمر." 

وبعد عدة ساعات، أورد اللواء عبيد هذا التحديث ملا وصل إليه من معلومات بخصوص اختفاء ريجيني: "تؤكد وزارة  

 في أي مركز شرطة".  الداخلية أن جوليو ريجي
ً
 ني لم ُيقبض عليه وأنه ليس محتجزا

 إنهم يكذبون، ألنه في تلك اللحظة كان جوليو ريجيني في حقيقة األمر بين أيديهم.

األولى،  واألربعين  الثماني  الساعات  تلك  "خالل  قال:  حين  مساري  ماوريتسيو  اإليطالي  السفير   
ً
أيضا أكده  ما  هذا 

يناير، ُعقدت جلسة   28منية املصرية توقيف جوليو ريجيني أو القبض عليه. ففي  استبعدت مختلف الدوائر األ 

 استماع حول قضية اختفاء ريجيني أمام املدعي العام املصري. 

 مع مستشارة األمن القومي املصري السفيرة فايزة أبو النجا، املقربة من عبدالفتاح 
ً
وفي األيام التالية، تواصلت أيضا

 السيس ي. 

الذي تأكد كيف أن السلطات املصرية، وبالدرجة األولى وزير الداخلية، كانوا على علم بالقضية، إال أن   وفي الوقت

 من قبل السلطات املصرية".
ً
 الجميع أنكر معرفته بأي أنباء عن اختفاء مواطننا، وأكدوا أنه لم يتم توقيفه رسميا

 أستاذة كامبريدج 

في بحثه األكاديمي، خطورة املوقف. كما أدركت األستاذة بجامعة كامبريدج مها   التي تابعت جوليو  عبد الرحمن، 

 متحفظة تجاه التعامل مع القضاء اإليطالي، بينما عرضت تعاونها على اللجنة 
ً
حيث كانت األستاذة املذكورة دائما

 البرملانية. 
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تلق  فبمجرد  لالهتمام.  مثيرة  بها  الخاصة  اإللكتروني  البريد  كانت رسائل  الحقيقة،  ريجيني في  اختفاء جوليو  نبأ  يها 

بالقاهرة، كتبت إلى زمالئها تقول: "جوليو ريجيني يعمل على النقابات العمالية املستقلة في مصر وهذا يجعلني أشعر  

 بالقلق من احتمال تعرضه لالستجواب من قبل الشرطة".

ب الحقيقة، كتبت األستاذة  وفي  لذلك.  التالية  الساعات  في   
ً
الوضع سوءا الزمالء، ويزداد  لبعض  كامبريدج  جامعة 

تقول: "أنا قلقة للغاية وأشعر بمسؤولية كبيرة تجاهه، خاصة أنه ليس حالة رفيعة املستوى وأخش ى أن يتوقف 

غلق القضية". وهذا، على األقل، ما لم يحدث.
ُ
 التحقيق وت

مقاال لكالوديو تيتو   2021ديسمبر    1اإليطالية أيضًا بتاريخ    الريبوبليكاصحيفة  نشرت  و  -2

في   الصمت  جدار  وراء  ونجله  السيسي  بين  السلطة  على  "الصراع  عنوان:  تحت 

 لتالي:القاهرة"، وجاء على النحو ا

 لقد كان ملحمود، االبن األكبر لرأس النظام املصري، دور ما في النهاية التي وصل إليها الباحث اإليطالي 

األجهزة   كانت  التي  التقارير  إطار  املتعاقبة، هناك في  اإليطالية  الحكومات  إلى  وتسلمها  باستمرار  تعدها  اإليطالية 

شخصية هامة كان يتم تسليط الضوء عليها بين الحين واآلخر بشكل مختلف، وهي شخصية محمود، نجل رأس 

 النظام املصري عبد الفتاح السيس ي. 

في   السريين  للعمالء  كقائد   .
ً
واضحا يكن  لم  دوره  أن  ذلك  يعني  العامة ال  املخابرات  في  منصبه  حيث  )من  مصر 

 عن املالبسات التي أدت إلى مقتل جوليو ريجيني. لكن النقطة التي 
ً
املصرية(، فمن املؤكد أنه ال يمكن أن يكون غائبا

 لبعض االستنتاجات التي تم 
ً
لم يتم التطرق إليها البّتة هي العالقة بين محمود ووالده عبدالفتاح السيس ي. فوفقا

صل إليها من الجانب اإليطالي، فإن املعركة، في الواقع، والتي دارت رحاها في قمة هرم السلطة بالقاهرة، كانت  التو 

في هذه الحالة تحمل سمات امللحمة العائلية: حيث يقف االبن ضد األب، أي نوع من الصراع الذي قد يصل إلى 

العملية   فإن  الحقيقة،  وفي  امللك.  قتل  أو  األب  قتل  جرى  محاولة  تكون  قد  للسيس ي،  األكبر  االبن  نفذها  التي 

 التخطيط لها بالتعاون مع مخابرات غربية أخرى. واألخطر من ذلك بالطبع أن كل ذلك جرى دون إبالغ األب بذلك.

 داخل قصر 
ً
 كبيرا

ً
في الظالم )من حيث عدم إحاطته بما جرى( قد خلقت توترا إن حقيقة أن السيس ي األب ظل 

قصور الرئاسية املصرية. وكان من املمكن أن يكون سبب التباطؤ واأللعاب املزدوجة التي قامت بها  العروبة، أحد ال
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 قبل كل ش يء على 
ً
القاهرة أمام الحكومات اإليطالية املتعاقبة بمرور الوقت. وباختصار، كان السيس ي األب حريصا

د تم إبعاده عن مثل هذه املناورة الدقيقة. عدم إظهار ذلك أمام الرأي العام، وخاصة بين أركان نظامه، من أنه ق

كان عليه أن ُيخفي أنه قد تم تجاهله لفترة طويلة من ِقبل سلطته، وفي هذه الحالة من ِقبل ابنه محمود، وإال تم 

 قراءة ذلك على أنه َضعف من جانبه، وهو ما ال يريده. 

في تم تقليص دوره  يتعلق بقيادة جهاز   وليس من قبيل الصدفة أن محمود السيس ي نفسه قد  الوقت فيما  ذلك 

، هو احتجاجات سبتمبر من ذلك العام، 2019املخابرات العامة. وكان الدافع الرسمي للقرار الذي تم اتخاذه في عام  

والتي لم تتم السيطرة عليها بشكل جيد. ووفقا لتقرير صادر عن أجهزة املخابرات اإليطالية، فإن هناك في الواقع  

أسرة السيس ي. إنها محاولة مفترضة من االبن األكبر محمود للصعود على سلم السلطة في القاهرة.   صراع قوى داخل

كان  حيث  تفسيرات،  على  بالحصول  اإليطالية  املطالبات  وكذلك  الضحية،  هو  املسكين  ريجيني  كان  ولألسف، 

الداخلي للعلن، لدرجة مقاطعة   الجانب املصري غير راغب في تقديمها، وعلى وجه التحديد حتى ال يخرج هذا الصراع

 كل خطوة من خطوات التحقيق، حتى فيما يخص مجرد إعادة املتعلقات الشخصية لجوليو ريجيني.
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