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مقــــال

ـــفاتيكان» ..لإريك فراتيني
خال�صا �إىل �أ َّن البابا مل يكن �أنيقا يف كالمه؛ الأمر الذي يدفع
اال�ستخبارات الأمريكية لأخذ التهديدات املوجهة �إىل قدا�سة
ال�ب��اب��ا ع�ل��ى محَ ْ �م��ل اجل ��د .ف�ف��ي ب��رق�ي��ة � �ص��ادرة ع��ن ال���س�ف��ارة
الأمريكية لدى حا�ضرة الفاتيكان يف دي�سمرب � 2008إىل وزيرة
اخل��ارج �ي��ة ك��ون��دال�ي��زا راي ����س � �ش��ر ٌح مف�صل ل�ل�ت�ع��اون ال��وث�ي��ق
مع حر�س الفاتيكان بق�صد تطوير ال�سبل الأمنية الناجعة
للمراقبة واحليطة.
وم��ن جانب �آخ��ر� ،أَ ْوىل الق�سم املخ�ص�ص لرات�سينغر اهتماما
الن�شغال امل�خ��اب��رات الأمريكية مبو�ضوع احل��وار ب�ين الأدي��ان.
وق ��د �أُع � ��دت يف ال �غ��ر���ض ث�لاث��ة ت �ق��اري��ر � �ص��درت ��س�ن�ت��ي 2007
و ..2009يُورد التقرير الأول �أ َّن البابا عَقب يومني من اعتالئه
�سدة بطر�س �أق��دم على تنحية رئي�س املجل�س البابوي للحوار
بني الأديان الكردينال مايكل فيتجريالد ،مبا يف�صح �أن البابا
اجلديد ما ك��ان را�ضيا على �أداء �شخ�ص “�شديد” القرب من
ال�ع��امل الإ��س�لام��ي ،لي�ستبدله بالكردينال ج��ون لوي�س ت��وران
امل�ع��روف مبواقفه املت�شددة من الإ��س�لام .م�شريا التقرير �إىل
�أ َّن الإ�سالم ال يزال ين�ضوي حتت املجل�س البابوي للحوار بني
الأديان ،الذي ي�ضم الهندو�سية والبوذية والديانات الإحيائية،
يف حني تن�ضوي اليهودية حتت املجل�س البابوي لتطوير الوحدة
بني امل�سيحيني ،والأمر فيه داللة على موقع الإ�سالم يف الت�صور
امل�سيحي الغربي.
ودائ ًما يف نطاق الإحاطة مبفهوم احلوار ،يُورد فراتيني الآثار
املرتتبة عن زيارة العاهل الراحل امللك عبداهلل للفاتيكان �سنة
 ،2007رغ��م �أن اململكة العربية ال�سعودية ال تربطها عالقات
دبلوما�سية بالفاتيكان� .أ ْو� َ��ض��ح التقرير حت ُّم�س امللك للحوار
و�إن �أعرب عن خ�صو�صية اململكة و�سط العامل الإ�سالمي ،لكن
الفاتيكان �أل��ح م��ن جانبه على ��ض��رورة تي�سري ��ش��ؤون العبادة
مل�ل�ي��ون و��س�ت�م��ائ��ة �أل ��ف م�سيحي ي�ع�ي���ش��ون ع�ل��ى �أر� ��ض اململكة،
ليتناول التقرير �شعور البابا باخليبة من ن�سق تقدم احلرية
الدينية لي�س يف ال�سعودية فح�سب ب��ل يف ال�ع��امل الإ��س�لام��ي.
وامل�لاح��ظ يف عر�ض الباحث فراتيني لعديد الق�ضايا �إي�ث��اره
�إي ��راد ال��وق��ائ��ع كما ُر�� ِّ�ش�ح��ت م��ن التقارير اال�ستخباراتية دون
تدخل بالتعليق من جانبه �أو �إب��داء موقف نقدي ،مما يُ�سقط
الكاتب �أحيانا يف �أ�سلوب �سردي للأحداث ،يجعل عمله �شبيها
باحلوليات.
ك�م��ا ُي �ع�ِّب�رِّ �أح ��د ال�ت�ق��ري��ري��ن ال���ص��ادري��ن ��س�ن��ة  2009ع��ن غلبة
التوظيف ال�سيا�سي ملقولة احل��وار؛ فعلى �إث��ر �إر��س��اء عالقات
دب�ل��وم��ا��س�ي��ة ب�ين ال�ف��ات�ي�ك��ان واجل��ام �ع��ة ال�ع��رب�ي��ة خ�ل�ال ال�ع��ام
 ،2000مل ت�خ�ل��ف م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م امل��وق�ع��ة ب�ين اجل��ان�ب�ين �أي
م�ب��ادرة فعلية .من جانب �آخ��ر ،يُف�صح التقرير عن التوظيف
ال�براج�م��ات��ي ل�ل�ح��وار الإ� �س�لام��ي امل���س�ي�ح��ي؛ فعلى �إث ��ر ح��ادث��ة
رات�ي���س�ب��ون��ا ��س�ع��ى ال �ب��اب��ا الم�ت���ص��ا���ص ال�غ���ض��ب امل�ت���ص��اع��د من
ال�ع��امل الإ��س�لام��ي م��ن خ�لال القيام ب��زي��ارة �إىل تركيا� ،أوْحَ ��ى
عربها �أن��ه ال يعار�ض ان�ضمام تركيا �إىل املجموعة الأوروب�ي��ة،
لكنه يح�ض الطرف املعني على املزيد من تر�سيخ قيم احلرية
الدينية واحرتام حقوق الإن�سان ،ويعلق �إريك فراتيني قائال:
�إ َّن امل�صالح الإ�سرتاتيجية للفاتيكان وتركيا و�أمريكا حا�ضرة
بقوة؛ فالكل يناور �سيا�سيا حتى حا�ضرة الفاتيكان.
ودائ ًما يف نطاق ما يتعلق باحلوار ،يقول فراتيني ب�ش�أن الزيارة

التي كان البابا امل�ستقيل يزمع القيام بها �إىل الأردن وفل�سطني،
يف مايو � ،2009إ َّن اجل��ان��ب الأردين ه��دف بالأ�سا�س لتحريك
الن�شاط ال�سياحي ،ال �سيما و�أ َّن الأم�ير غ��ازي ق��د ا�ستثمر يف
املجال ال�سياحي يف �أط��راف املو�ضع ال��ذي �شهد تعميد ال�سيد
امل�سيح؛ يف ح�ين ك��ان الإ�سرائيليون -بو�ساطة �سفريهم لدى
ال�ك��ر��س��ي ال��ر� �س��ويل -ي�ل�ح��ون ع�ل��ى �أن ُي����شِ �ي��د رات���س�ي�ن�غ��ر عل ًنا
باحلرية الدينية التي ينعم بها امل�سيحيون يف �إ�سرائيل ومبا
لي�س لها مثيل يف ال�شرق الأو�سط.
وم ��ن ج��ان��ب �آخ� ��ر ،ي �ت �ع � َّر���ض ف��رات �ي �ن��ي يف ال�ق���س��م ن�ف���س��ه �إىل
م�س�ألة مهمة ل��دى اجل��ان��ب الأم��ري�ك��ي ب���ش��أن ت�صريح البابا
�أث �ن��اء التح�ضري الن�ع�ق��اد م��ؤمت��ر �أ��س��اق�ف��ة �إف��ري�ق�ي��ا يف ،2011
حول م�شكلة مر�ض فقدان املناعة املكت�سبة؛ الأم��ر الذي �أثار
انتقادات وا�سعة ..مُعتربا �أن مر�ض فقدان املناعة يف �إفريقيا
ال يمُ كن تخطيه بالالفتات الدعائية وبتوزيع العازل الوقائي؛
ف��ذل��ك مم��ا ق��د ُي�ف��اق��م الأزم ��ة .ويف ال��واق��عَّ ،
تتلخ�ص مقاربة
رات�سينغر مل�س�ألة انت�شار مر�ض ف�ق��دان املناعة يف �إفريقيا يف
الإح �ج��ام ع��ن امل�م��ار��س��ة اجل�ن���س�ي��ة واالم �ت �ن��اع ع��ن االخ �ت�لاط
والوفاء داخل الأ�سرة ،وهي الر�ؤية العامة لالهوت الكاثوليكي
ب�ش�أن الت�صدي لهذا املر�ض .ويف التحاليل التي دبجها حمللو
وكالة اال�ستخبارات الأمريكية� ،ضمن التقرير نف�سه ،ق�دَّروا
م��دى خطورة ت�صريحات البابا يف حثه �أ�ساقفة �إفريقيا على
“عدم اال�ست�سالم لقوانني ال�سوق وال�سيا�سة املالية العاملية”،
واع �ت�ب�روا ذل��ك مناه�ضا للهيمنة االق�ت���ص��ادي��ة الأم��ري�ك�ي��ة؛
مما ي�ضع البابا على نقي�ض خيارات الليربالية االقت�صادية
التي ت�سعى �أمريكا جاهدة لرتويجها يف �أرج��اء العامل ،وربط
حمللو اال�ستخبارات ذلك بالتغريات احلا�صلة داخل الكني�سة
الكاثوليكية التي ت�شهد تراجعا ملحوظا يف �أوروب ��ا وتطورا
بارزا يف �إفريقيا.
كما ال تغيب امل�سائل الأمنية عن هذا الق�سم من الكتاب؛ ففي

تقرير مف�صل بعنوان “الفاتيكان ي�ؤيد الر�أي القائل ب�أ َّن �إيران
ال تتعاون مع الوكالة الذرية” �-صادر عن ال�سفارة الأمريكية
بحا�ضرة الفاتيكان يف �شهر �أك�ت��وب��ر م��ن ال�ع��ام  -2010ت�ض َّمن
م��واق��ف ب��اول��و ك��ون�ف�ير��س��ي الأ� �س �ت��اذ يف اجل��ام�ع��ة ال�غ��ري�غ��وري��ة
و�أحد م�ست�شاري البابا يف املجال العلمي و�إب��راز دعم الفاتيكان
الالم�شروط لل�سيا�سة الأمريكية يف ما تنتهجه من �ضغوطات
على طهران.
املخ�ص�ص للبابا يوحنا بول�س
�أ َّم��ا يف الق�سم الثالث والأخ�ي�ر
َّ
الثاين ،في�ستعر�ض الباحث فراتيني من خالله تقريرا �صادرا
عن ال�سفارة الأمريكية يف الثالث ع�شر من �سبتمرب  ،2002يربز
فيه ال�سعي اجلاد للواليات املتحدة لك�سبِ البابا �إىل �صفها �أثناء
التح�ضري لإ��س�ق��اط ��ص��دام ،بعد �أن �أع�ل��ن ووجتيال معار�ضته
للحرب وا��ش�ترط يف ح��ال ال�ل�ج��وء �إل�ي�ه��ا �أن ت�ك��ون حت��ت غطاء
دويل؛ حيث ي�ب�ِّي�نِّ التقرير االخ�ت�لاف��ات اجل��وه��ري��ة يف مفهوم
احل��رب العادلة بني الفاتيكان وال��والي��ات املتحدة .وي�ستعر�ض
فراتيني اعتمادا على جملة م��ن الربقيات وال��وث��ائ��ق امل�ساعي
احلثيثة لل�سفري الأم��ري�ك��ي جيم�س نيكل�سون ل��دى الكر�سي
ال��ر��س��ويل لإق �ن��اع امل���س��ؤول�ين يف ال�ف��ات�ي�ك��ان ب���ض��رورة التعجيل
بهجوم على العراق .حيث يورد فراتيني يف �إحدى فقرات كتابه
رد املون�سنيور فرانكو ك��وب��وال ،القا�صد الر�سويل �إىل منطقة
ال�شرق الأو�سط ،قبل �شهر من اندالع احلرب يف الع�شرين من
م��ار���س  ،2003ع��ن ��س��ؤال طرحه ال�ط��رف الأم��ري�ك��ي م�ستف�سرا
ع��ن ال��و��ض��ع ال�ع��ام يف ال �ع��راق النف�سي واالج�ت�م��اع��ي ،ع�ل��ى �أث��ر
عودة املبعوث من زيارة قابل فيها �صدام ،قائال“ :هم متقبلون
للحرب وهم قدريون على عادة العرب».
ويف جانب �آخ��ر من ه��ذا الق�سم من الكتاب ،يتع َّر�ض فراتيني
�إىل م��ا �شهدته العالقات ب�ين �إ�سرائيل والفاتيكان م��ن حتول
عميق �إبان ووجتيال .فبعد �أن �أعلن البابا �سنة  1986يف خطابه
يف بيعة روما �أن اليهود هم �إخوتنا الكبار ،و�أن الكني�سة ت�ستمد
جذورها من تلك الزيتونة املباركة التي طعمت �أغ�صان الزيتون
الربي للأغيار؛ بعد خم�س �سنوات -وحتديدا مع انعقاد م�ؤمتر
ال���س�لام يف م��دري��د -ت�ل�ق��ى ال�ب��اب��ا ��ص�ف�ع��ة ق��وي��ة م��ن �إ��س��رائ�ي��ل
برف�ض حكومة �إ�سحاق �شامري م�شاركة الفاتيكان يف امل�ؤمتر؛
بدعوى �أنه ال تربطه عالقات دبلوما�سية بالطرفني املتنازعني.
واملالحظ عموما يف الكتاب غياب التوازن بني الأق�سام الثالثة
التي ُو ِّزعت ح�سب الباباوات ،هذا �إ�ضافة �إىل �أن م�ضامني بع�ض
امل�ع�ن��ون��ات ت ��أت��ي �سطحية ،ل�ك��ن ذل��ك ال يخفي ��ص��رام��ة منهج
الكاتب يف التعاطي مع الأحداث؛ من خالل الوثيقة املخابراتية
التي تبقى منيعة على كثري من الدار�سني والباحثني.
.............................
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«ال�سي�.آي�.إيه يف حا�رضة الـــ
عزالدين عناية
�صحيح �أن حا�ضرة الفاتيكان دولة دينية� ،إال �أنها دولة ن�شيطة على امل�ستوى ال�سيا�سي �أي�ضا ،و�إن بدا هذا الدور مغمورا �أحيانا -بدعوى احلر�ص على
ٌ
الف�صل بني ما هو ديني وما هو �سيا�سي -ولعل ذلك ما حدا ب�ستالني �سابقا ليق َع يف تقديرات خاطئة حني ت�ساءل هازئا عن عدد الوحدات الع�سكرية
التي بحوزة البابا؛ الرتباط الفعل ال�سيا�سي لديه بالقوة اجلارحة ،وغفلته عما ي�ستند �إليه من قوة ناعمة �أي�ضا .و�إدراكا لهذا الدور ال�سيا�سي والثقل
ت�ضم يف طواقمها ما يعرف بـ»الفاتيكاني�ستا»؛ �أي املتخ�ص�ص يف ال�ش�أن الفاتيكاين؛
الروحي حلا�ضرة الفاتيكان ،جند الكثري من ال�صحف الغربية ُّ
يتوىل -بالتحليل� -أن�شطة الفاتيكان الدينية وال�سيا�سية.
ويف كتاب �إريك فراتيني املعنون بـ»ال�سي�.آي�.إيه يف حا�ضرة الفاتيكان» ،الذي هو عبارة عن بحث مطول ،ير�صد فيه �صاحبه ويتابع �أن�شطة وكالة
اال�ستخبارات املركزية الأمريكية لثالثة بابوات :البابا احلايل خورخي ماريو برغوليو (فران�سي�س) ،والبابا امل�ستقيل جوزيف رات�سينغر (بندكتو�س
ال�ساد�س ع�شر) ،والبابا الراحل كارول ووجتيال (يوحنا بول�س الثاين)؛ فالواليات املتحدة تعي جيدا ما لهذه الدويلة من ت�أثري يف ال�سيا�سة الدولية،
و�إن كان ات�ساعها ال يزيد على �أربعة و�أربعني هكتارا .ولكنَّ جي�ش الكني�سة احلقيقي هو جي�ش فريد ،ي�ضم يف �صفوفه �أكرث من � 400ألف كاهن،
و� 760ألف راهبة .كما تربط الفاتيكان عالقات دبلوما�سية بـ 177دولة ،وت�شمل حتت �إ�شرافها ثالثة ماليني َمدْر�سة ،وخم�سة �آالف َم ْ�شفى ،وي�ضم
«الكاريتا�س» (دُور الإح�سان) � 165ألف عن�صر بني متطوع وعامل يقدمون خدمات لـ 24مليون نفر؛ وبالتايل فمن الطبيعي �أن تخ�ص�ص وكالة
اال�ستخبارات الأمريكية جانبا من ان�شغاالتها لهذه الدولة.
�إري ��ك ف��رات�ي�ن��ي ُ -م ��ؤل��ف ال�ك�ت��اب ال ��ذي ن �ت �ولىَّ ع��ر��ض��ه -من
مواليد ليما يف البريو ،وهو جامعي يدر�س يف جامعة مدريد،
وق��د �سبق ل��ه �أن ن�شر �أك�ثر م��ن ع�شرين م�ؤلفا يف الق�ضايا
الأمنية واال�ستخباراتية؛ منها“ :املافيا :مائة عام من كوزا
نو�سرتا” ،و”العراق ال�ب�ل��د املتقلب” ،و”�أ�سرار حا�ضرة
الفاتيكان” ،و”غِ ربان حا�ضرة الفاتيكان” .ويف م�ستهل كتابه
ي�ستعر�ض الأج�ه��زة الرئي�سة يف حا�ضرة الفاتيكان املهتمة
ربز �سكرتارية الدولة كجهاز رئي�س
بال�ش�أن ال�سيا�سي؛ حيث ت ُ
يتكفل ب�تروي��ج الأي��دي��ول��وج�ي��ا ال�سيا�سية للحرب الأع �ظ��م.
ف�ضال عن ذلك ،جند “الدوائر التكوينية» (،)Colleggi
وه��و جهاز تتمحور مهامه يف تكوين املمثلني البابويني يف
اخل��ارج .والغر�ض الأ�سا�سي للدوائر التكوينية هو التدريب
ال�سيا�سي لرجال الدين يف روم��ا ،ثم ترحيلهم �إىل بلدانهم
وت�صعيدهم يف الرتاتبية الكن�سية بق�صد ال�ت��أث�ير يف �سري
النظام ال�سيا�سي العام.
ويف تناول فراتيني مل�س�ألة الفاتيكان واال�ستخبارات الأمريكية،
ي ��وزع ك�ت��اب��ه ع�ل��ى ث�لاث��ة �أق �� �س��ام؛ ك� ُّ�ل ق�سم مخُ ��َّ��ص����ص �إىل بابا
يق�سم الق�سم الواحد �إىل جمموعة
من البابوات الثالثة ،ثم ِّ
من املعنونات بح�سب الق�ضايا التي ترتكز عليها االهتمامات
اال�ستخباراتية ..م�شريا �إىل �أن اخلط العام لل�سيا�سة البابوية
يتبدل تكتيكه م��ن ب��اب��ا �إىل �آخ��ر م��ع حمافظة على اجل��وه��ر.
يقول فراتيني :حولت وكالة اال�ستخبارات الأمريكية الكر�سي
الر�سويل ،وح�شدا من الكرادلة والأ�ساقفة واملوظفني ال�سامني،
�إىل �أه��داف لعملها؛ ملا يحظى به الفاتيكان من �سلطة رمزية
يف العامل.
َّ
املخ�ص�ص للبابا احلايلُ ،يربِز فراتيني �أن تتبع
ويف الق�سم الأول َّ
ال�ش�أن املتعلق بفران�سي�س ،من قِبل “وكالة الأم��ن القومي”،
قد انطلق منذ انعقاد الكو ْنكالف (جمل�س الكرادلة اخلا�ص
بانتخاب البابا)؛ وذل��ك عَقب اال�ستقالة املفاجئة لرات�سينغر؛
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حيث باتت كافة املكاملات الهاتفية ال�صادرة وال��واردة للفاتيكان
عر�ضة للتن�صت ،وامتدت املراقبة لت�شمل املعنيني بـ”الإيور”
قطب الرحى االقت�صادي
ال��ذراع املالية للفاتيكان -بو�صفهَ
وامل��ايل للكني�سة .ويف جمع املعلومات وحتليلها تعتمد “وكالة
الأم��ن القومي” -وف��ق فراتيني -على �أع��وان ن�شطني يف روما
بحوزتهم تكنولوجيا متطورة ،يعملون يف مكاتب ح�صينة تابعة
للبعثة الدبلوما�سية ،ومبقدورهم تخزين املعلومات عرب نظام
الإ�شارات .ويورد فراتيني �أن �أعوان املخابرات يف �سفارة الواليات
املتحدة لدى الكر�سي يف و�سعهم التن�صت على كافة االت�صاالت
يف حا�ضرة الفاتيكان؛ �سواء تلك الواردة عرب الهواتف النقالة �أو
“الوايرال�س” �أو املارة عرب الأقمار اال�صطناعية .مُ�ضيفا ب�أ َّن
مبقدور الأعوان حتديد من يخاطب ومن يتلقى املكاملة؛ وذلك
بو�ساطة نظام “بري�سم” املخ�ص�ص للتج�س�س الرقمي ،ناهيك
عن مراقبة احلوا�سيب مبجرد �أن يلج املرء ال�شبكة العنكبوتية.
مو�ضحا �أن ��ش��رك��ات ج��وج��ل وي��اه��و وفي�سبوك وميكرو�سوفت
و�آب��ل و�سكايب وي��وت��وب وبالتالك ودروب��وك����س ،يربط جميعها
تعاون وثيق مع وكالة الأمن القومي.
ف ��أث �ن��اء ال�ت�ح���ض�ير الخ �ت �ي��ار ال �ب��اب��ا اجل ��دي ��دَ ،ع � ِق��ب ا��س�ت�ق��ال��ة
رات���س�ي�ن�غ��ر ،حت ��ول امل��ائ��ة وخ�م���س��ة ع���ش��ر ك��ردي �ن��اال �إىل “بيت
القدي�سة مارتا” خ� ْل� َ�ف ك��ات��درائ�ي��ة القدي�س بطر�س للت�شاور
ب�ش�أن املر�شح اجلديد ،وقد عمل احلر�س ال�سوي�سري ،جندرمة
الفاتيكان ،على تعطيل كافة �أنواع التوا�صل من و�إىل بيت مارتا
تفاديا لأي عملية تن�صت وحفاظا على �سرية مداوالت املجمع،
ل�ك��ن احل��ر���س ال���س��وي���س��ري م��ا ك��ان ي�ع�ل��م �أن ك��اف��ة االت���ص��االت
ال�صادرة وال��واردة �إىل الفاتيكان قبل ذلك اليوم ،كانت عر�ضة
للتن�صت �أثناء التجمعات العامة التي �سبقت انعقاد املجمع.
وق��د ت �ط � َّرق ف��رات�ي�ن��ي م��ن ج�م�ل��ة م��ا ت �ط � َّرق �إل �ي��ه �إىل م���س��أل��ة
ت�غ��ا��ض��ي ال�ب��اب��ا احل ��ايل ع��ن ال��دك�ت��ات��وري��ة يف الأرج �ن �ت�ين حني
�شغل من�صب �أ�سقف بيون�س �أي��ر���س ،وه��ي م�س�ألة ال ت��زال مثار

جدل� ،آخرها �صدور كتاب يف �إيطاليا للوري�س زاناتا “الكني�سة
والدكتاتورية يف �أرجنتني برغوليو” يربز �أن الكني�سة كانت يف
قلب التاريخ الأرجنتيني ،وقد باركت ع�سكريني ورعت ثوريني،
ودع ��ت للم�سيحي ال �ث��وري ون��اج��ت ال ��رب امل�ن��اه����ض ل�ل�ث��ورات.
ووف��ق م��ا ُي��ورده �إري��ك فراتيني ،اعتمادا على م��ا تفح�صه من
تقارير ا�ستخباراتية� ،أن برغوليو مل ي َْ�سلم من مظنة التورط
يف الأح��داث التي �شهدها الأرجنتني خ�لال “احلرب القذرة”
( )1983-1976بو�صفه امل���س��ؤول الأول ع��ن الكني�سة .ف��إدان��ة
رجل الدين كري�ستيان فون فرنيخ -الق�سي�س ال�سابق يف �شرطة
بيون�س �أيري�س -بارتكاب جرائم �ضد الإن�سانية ،حت�شر برغوليو
�ضمن �سل�سلة املتواطئني .حيث �أُدين فون فرنيخ بانتهاك حقوق
الإن���س��ان وال �ت��ورط يف ت�صفية معار�ضني وامل���ش��ارك��ة يف ح��االت
تعذيب واعتقال .وعلى ما يورده فراتيني ،ف�إ َّن تورط الكني�سة
الكاثوليكية يف تلك االنتهاكات يمُ كن �أن ي�ضع البابا فران�سي�س
مو�ضع تهمة ،و�أن ي�ؤثر يف �سلطته املعنوية والروحية .ولعل حالة
فران�سي�س يف خ�ضم الو�ضع ال��ذي �أمل بالأرجنتني يتلخ�ص يف
قول �أدولفو برييز �إ�سكويفال -احلا�صل على جائزة نوبل لل�سالم
�سنة � -1980إ َّن برغوليو قد خانته ال�شجاعة ملعا�ضدة الكفاح من
�أج��ل حقوق الإن�سان ،ولكنه ما كان متواطئا مع الدكتاتورية.
ويبدو هذا الق�سم م�شحونا باملعلومات “اال�ستخباراتية” -على
ما يذكر فراتيني -لكنها يف احلقيقة تظهر �أحيانا من الأمور
املتداولة يف �أو�ساط املهتمني بال�ش�أن ال�سيا�سي.
املخ�ص�ص جلوزيف رات�سينغر،
ويف الق�سم الثاين من الكتاب
َّ
حت�ضر ق�ضايا ال�ع��امل الإ��س�لام��ي ب�شكل ب��ارز �ضمن �سيا�سة
الفاتيكان ،خ�صو�صا َعقِب حما�ضرته ال�شهرية يف راتي�سبونا
( ،)2006وما خلفته من قالقل لمِ ا ت�ضمنته من اتهام �صريح
لل��إ� �س�ل�ام ب��ال �ع �ن��ف .وق ��د ع�ب�ر ت �ق��ري � ٌر �� �ص ��اد ٌر ع��ن ال �� �س �ف��ارة
الأمريكية يف حا�ضرة الفاتيكان ع��ن اال�ستغراب م��ن ان��زالق
البابا املثقف �إىل تلك امل�شاحنة وع��دم تقديره ع��واق��ب ذل��ك،

