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تخــرج جايتانــو كورتيــزى ،يف عــام ،1964
يف العلــوم السياســية مــن جامعــة «ال
ســابينزا» رومــا ،ويف عــام  1968حصــل عــى
درجــة الدكتــوراه يف القانــون الــدويل مــن
كليــة الحقــوق بجامعــة «الســوربون» مــع
الربوفيســور تشــارلز روســو .بعــد أن أنهــى
فــرة تجنيــده ،كمــازم يف القــوات الجويــة،
انضــم إىل الســلك الدبلومــايس يف عــام  .1969ويف وزارة الخارجيــة ،التحــق
بــاإلدارة العامــة للهجــرة والشــؤون االجتامعيــة ،ومبكتــب وكيــل وزارة
الخارجيــة ،وباألمانــة العامــة ،واإلدارة العامــة لــدول األمريكيتــن .يف الفــرة
مــن عــام  1992إىل عــام  ،1999عمــل يف الكويرينــاىل كمستشــار لرئيــس
الجمهوريــة ،أوســكار لويجــي ســكالفارو ،لشــؤون الصحافــة واإلعــام.
ويف الخــارج ،أدى مهامــا يف التمثيــل الدبلومــايس يف زغــرب ،وبــرن،
وهافانــا ،وواشــنطن ،وبروكســل (االتحــاد األورويب).
يف الفــرة مــن عــام  1999إىل عــام  ،2003كان ســفريا إليطاليــا لــدى
جاللــة ملــك بلجيــكا ،ألــرت الثــاين؛ ومــن عــام  2006إىل عــام  ،2009كان
ســفريا إليطاليــا يف مملكــة هولنــدا ،وممثــا دامئــا إليطاليــا لــدى منظمــة حظــر
األســلحة الكيميائيــة.
كورتيــزى هــو مســاعد الربوفيســور ريــكاردو موناكــو ،أســتاذ القانــون الــدويل
واملنظــات الدوليــة يف جامعــة ال ســابينزا رومــا ،والقــايض يف محكمــة عــدل
االتحــاد األورويب ،وهــو أيضــا مؤلــف العديــد من النصــوص القانونيــة واملقاالت
حــول قانــون االتحــاد األورويب ،والقانــون الــدويل ،والعديــد مــن املطبوعــات
حــول التمثيــل الدبلومــايس اإليطــايل يف أنقــرة ،وبرلــن ،وبروكســل ،وإســطنبول،
والهــاي ،ولشــبونة ،ومدريــد ،وأوســلو ،وســتوكهومل ،وفيينــا وواشــنطن.
يف عــام  ،2016منــح نــادي نــر ميالنــو الســفري جايتانــو كورتيــزى
جائــزة الثقافــة تقدي ـرا لسلســلة الكتــب املرموقــة التــي تصــدر عــن النــارش
كارلــو كولومبــو (رومــا) ،والتــي تهــدف إىل تعزيــز قيمــة الــراث املعــاري
والفنــي الخــاص باملقــار الدبلوماســية اإليطاليــة يف الخــارج.
يف عــام  ،2018منــح رئيــس أكادمييــة أرتكــوم (أكادمييــة الدراســات
العليــا يف أوروبــا) ،الربوفيســور نيكولــو جيوزيبــي برانكاتــو ،الســفري جايتانــو
كورتيــزى جائــزة الثقافــة يف نســختها الســابعة ،مــع لقــب «الدكتــوراه
الفخريــة».
يف عــام  ،2020حصــل الســفري جايتانــو كورتيــزى عــى جائــزة ألجــل
تعزيــز قيمــة الـراث الدبلومــايس اإليطــايل الوثائقــي «جائــزة فلورنســا الدوليــة
ســبع نجــوم» ،خــال الحفــل املوســيقي الصيفــي الكبــر يف فلورنســا ،وجائــزة
الثقافــة «الشــعر يلتقــي مــع الرســم والتصويــر الفوتوغـرايف» ،النســخة الثالثــة،
بالتزامــن مــع مهرجــان العاملــن يف ســبوليتو.

يشــكل الحاجــز الطبيعــي لنهــر النيــل ،وجزيــرة الروضــة،
واملســاحة الخـراء الكثيفــة التــي مت ّيــز حــي جاردن ســيتي الســكني
بالقاهــرة ،خلفيــة مشــهد ســفارة إيطاليــا الــذي صممــه فلورســتانو
دي فاوســتو ،وافتتــح يف عــام .1931
ومــن قبــل هــذا ،كان ذلــك املــكان املبهــج قــد غــازل
بالفعــل خيــال الرحالــة األوروبيــن الجمعــي ،وقــد صــار موضوع ـاً
روائي ـاً مفض ـاً بفعــل قــوة إيحــاء املنظــر الطبيعــي الــذي يشــكل
جــزءا ً مــن مســارات زيــارة املدينــة املرصيــة.
كان املهنــدس املعــاري فلورســتانو دي فاوســتو عــى
درايــة تامــة بــأن هيئــة املبنــى ال بــد أن تــرز عــى تلــك الخلفيــة
العبقــة بالتاريــخ ،وأال تظــل هامشــاً لهــا .وعــى تلــك الخلفيــة
الخالبــة بالفعــل قــدم هــو اســتعراضاً رصينـاً وأنيقـاً للطـراز اإليطــايل
الحديــث.
متــأ الواجهــة الرئيســة التــي تطــل عــى مجــرى النيــل هــذا
املقــر الدبلومــايس بالســحر ،مضفيــة عليــه طابع ـاً خاص ـاً بــه متام ـاً،
مقارنــة باألبنيــة الشــامخة املصطفــة عــى طــول النهــر.
تنســج مســاحات املقــر الدبلومــايس الداخليــة نســيجاً متنوعــاً
وموحي ـاً :األســقف املزدانــة بزخــارف جصيــة هندســية ،واملدافــئ،
والفواصــل الداخليــة ،كل هــذا درســه دي فاوســتو تفصيليــاً.
ميتــاز مســار الدخــول إىل القاعــات بالسالســة ،والوضــوح
والحيويــة .تتشــكل هيئــة املســاحات يف الطابــق األريض تبعـاً للضــوء،
وتكشــف النظــرة الفاحصــة لهــا عــن حداثــة مل تتبــدل.
يوجــه الكتــاب القــارئ بدقــة تاريخيــة ،وعــر تفســرات
مدروســة متامــاً إىل الحلــول املعامريــة واختيــارات األثــاث التــي
تجعــل مــن مقــر القاهــرة إحــدى الجواهــر املعامريــة االكــر ابتــكارا ً،
مــن الناحيــة الفكريــة والتشــكيلية ،بــن تلــك اإليطاليــة املوجــودة يف
عواصــم شــال أفريقيــا املطلــة عــى البحــر املتوســط.وتقدم وجهات
نظــر مؤلفــي الكتــاب املتنوعــة عــدة مداخــل مثينــة إىل القيــم التــي
ينســبها العــامل الدبلومــايس اإليطــايل إىل الثقافــة ،كأداة ال بديــل عنهــا
لـــ «الدبلوماســية الناعمــة».
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