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 جية اإليطالي عن زكي يثير الجدل بروماالريبوبليكا: تصريح لوزير الخار 
 ترجمة: عادل ؤفيق 

 نشرته صحيفة  الريبوبليكا  اإليطالية ذائعة الصيت بتاريخ  8  مايو 
ً
كتبت الصحفية اإليطالية إيالريا فنتوري مقاال

لتي أثارها تصريح لوزير الخارجية اإليطالي ، حيث رصدت فيه ردود األفعال العاصفة في الداخل اإليطالي وا2021

 بخصوص قضية طالب الدراسات العليا املصري بجامعة بولونيا باتريك زكي.

الصمت اإلعالمي سيكون أفضل  بأن  له  تليفزيوني  في حديث  لويجي دي مايو  اإليطالي  الخارجية  وزير  حيث صرح 

 من الجدل وردود األفعال في روما. ملصالح قضية الباحث املصري باتريك زكي املحتجز في مصر، م
ً
ا أثار كثيرا  

ق على قضية باتريك زكي بتصريح قال فيه إنه  
ّ
كلما زادت التغطية اإلعالمية، ازدادت  "وكان لويجي دي مايو قد عل

 حالة الجمود في التحرك لحل القضية بمصر".  

لتناول اإلعالمي ملثل هذه القضايا ُيعتبر  وفي الوقت نفسه علقت منظمة العفو على تصريح دي مايو بالقول إن عدم ا

 "بمثابة مساعدة للحكومات القمعي

 وتقول إيالريا فنتوري في مقالها على صحيفة الريبوبليكا: 

 كاملة على احتجاز باتريك جورج زكي، طالب الدراسات العليا املصري بجامعة بولونيا، بسجون   15بعد مرور  
ً
شهرا

:مصر، قام وزير الخارجية اإليطا
ً
لي لويجي دي مايو بتجميد الجميع هنا في روما عندما صرح قائال  

"كلما زادت التغطية اإلعالمية لقضية باتريك زكي، كلما زاد رد فعل الحكومة املصرية من خالل التشديد وإغالق  

 قنوات االتصال بين البلدين."  

: "دعونا ال نخدع أنفسنا بأننا من خالل القيام 
ً
بذلك سنعود بالنتائج املرجوة إلى الوطن”. وأضاف الوزير قائال  
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يسود املرء كثير من الحرج والحيرة والذهول إزاء تصريح دي مايو، خاصة إذا فكرنا في الحملة اإلعالمية التي ساعدت  

الدولة   القاهرة على أال يختفي عن أنظار  في أحد سجون طرة بضواحي  اليوم األول الطالب املصري املحتجز  منذ 

أسره: والعالم ب  

حيث كان قد تم تسجيل زكي في دراسة لنيل درجة املاجستير  -نداءات من األصدقاء، واألقارب، ومن زمالئه الطالب 

 - في دراسات النوع االجتماعي في جامعة بولونيا بإيطاليا، وفي هذه الفترة في السجن حتى اآلن كان من املمكن أن يتخرج 

قرارات البرملان األوروبي، وحتى موافقة مجلس الشيوخ على طلب منح  مع حشد من العالم األكاديمي والسياس ي، و 

 الجنسية اإليطالية لزكي. 

:
ً
 من جهته، انتقد املتحدث باسم منظمة العفو الدولية ريكاردو نوري بشدة تصريحات دي مايو، قائال

حقوق اإلنسان. وفي ثنايا    "الصمت )اإلعالمي( هو ما يساعد الحكومات القمعية تماما على مواصلة ارتكاب انتهاكات

يعاني حتى من مصير أسوأ."  هذا الصمت كان من املمكن أن ُينس ى باتريك زكي، وأخش ى كذلك أنه كان من املمكن أن  

 إذا كانت كلمات  
ً
: "عندئٍذ ستكون هذه عالمة مقلقة، خصوصا

ً
وأضاف املتحدث باسم منظمة العفو الدولية قائال

ى اقتراح منح الجنسية اإليطالية لزكي، من أجل تثبيطه." الوزير تشير بشكل غير مباشر إل  

جاء تصريح دي مايو خالل حديث تليفزيوني له في إطار برنامج "الريا تش ي تيرا"، وهو برنامج حواري يبث على القناة 

اء مع القضية السابعة اإليطالية وتقدمه اإلعالمية اإليطالية ميرتا ميرلينو، في ثنايا تأكيده على ضرورة التعامل بذك 

 مع االعتماد على الدبلوماسية من أجل تحرير زكي وإعادته إلى عائلته في أقرب وقت. 

حيث قال دي مايو: "لقد أعدنا كل املواطنين اإليطاليين سواء الذين كانوا مختطفين أو الذين كانوا في احتجاز غير  

ليا. لقد عملنا في صمت. ولكن لسوء الحظ، قط عندما وطأت أقدامهم أرض إيطاعادل. وتم إذاعة األنباء بذلك ف

 فإنه في أسلوب عملنا على قضية باتريك زكي هناك حقيقة هامة وهي أنه مواطن مصري." 

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 3 of 4 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

May 11, 2021      

ومعارك  تضامن  بحمالت  القيام  املشروع  ومن  بالتقدير،  جديرة  القضية  لحل  املبادرات  "كل  مايو:  دي  وأضاف 

ذه الطريقة يمكن أن نحصل على نتيجة غي أن نخدع أنفسنا بأننا بهإعالمية. ولكن أنا أود أن أقول فقط بأنه ال ينب

 على الجانب اآلخر".  

وقبل فترة قريبة، افتتح سكرتير الحزب الديمقراطي إنريكو ليتا صورة ضخمة لباتريك زكي معروضة في مقر الحزب، 

 وطالب بشدة بضرورة اإلفراج عنه.

 

وتحدثت ماريز زكي، شقيقة باتريك زكي في فيديو على قناة الريا تش ي تيرا على القناة السابعة اإليطالية أول أمس،  

بتهمة الدعاية التخريبية   عن أخيها والدموع في عينيها بينما كانت تصف مدى معاناته من االعتقال الجائر له في مصر

 والتحريض على اإلرهاب. 

حيث قالت ماريز زكي: "إنه شديد التوتر ويعاني من متاعب نفسية، ويتوق لإلفراج عنه في أقرب وقت." وأضافت  

."بأن "الدعم الذي يحيط به يخفف عنه ألم الشعور بالوحدة  

أسبوعين، بعثت األسرة إلى الشاب باتريك زكي برسالة ملحاولة فهم ما يفكر فيه وما هي أحواله، وكان رده هو وقبل  

 مطالبته بأن تستمر الحملة اإلعالمية لإلفراج عنه، فهو يشعر بالرعب مخافة أن يتم نسيانه وهو في محبسه.  
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ً
: "هنا نحن ال نتحدث عن خطف قامت به جماعة  ويضيف املتحدث باسم منظمة العفو الدولية ريكاردو نوري قائال

ض معها بصمت، بل الحديث هنا عن سجين رأي حرمته سلطات دولة صديقة إليطاليا  مسلحة بحيث يمكن التفاو 

 من كافة حقوقه. وإزاء ذلك، فإنه من الضروري أن ترتفع األصوات للدفاع عنه، ال أن تنخفض." 

فيليبو سينس ي الذي وّجه كالمه لوزير الخارجية اإليطالي لويجي دي    ونفس هذه الدعوة جاءت من النائب بي دي 

 أن البرملان قد قام بما يتوجب عليه وسيواصل القيام بدوره، وعلى الحكومة أن 
ً
: "اعلم تماما

ً
تقوم بالدور   مايو، قائال

أيضااملنوط بها  . " 
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