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مقــــال

ــــني�سة يف زمن البابا فران�سي�س
خيمت على مداوالت جمل�س الكرادلة حتت قبة كني�سة بطر�س
ُقبيل اختيار البابا فران�سي�س واملتمثلة يف ف�ساد الق�ساو�سة
الأخ�لاق��ي ،وم��ا ُي�ع��رف بف�ضيحة «فاتيكاليك�س»� ،أي تهريب
الوثائق اخلا�صة بالبابا ال�سابق من الفاتيكان ،و�إ�شكالية ف�ساد
«م�ؤ�س�سة الإي��ور»� ،أي اجلهاز املكلف بال�ش�ؤون املالية يف العامل
الكاثوليكي بو�صفها ق�ضايا عاجلة .وق��د ك��ان يكفي الختيار
فران�سي�س ب�ل��وغ �سبعة و�سبعني ��ص��وت��ا ،ب� ْي��د �أن ��ه ح�صد مائة
�صوت .فهو �أول بابا من �أمريكا الالتينية� ،أو كما يُ�سمى داخل
الفاتيكان «ال��واف��د من العامل الق�صي» ،من ف�ضاء ي�ضم 425
مليون كاثوليكي� ،أي ما يقارب الأرب�ع�ين باملئة من كاثوليك
ال�ع��امل .واحل��ال �أن فران�سي�س مل يكن خيارا لكرادلة �أمريكا
الالتينية فعددهم ال يتجاوز ال �ـ 19م��ن �ضمن  115كرديناال
يف حا�ضرة الفاتيكان مم��ن يخول لهم اختيار البابا ،وخ�لال
انتخابه كان يبلغ عدد كرادلة �أوروبا  52باملئة من جملة العدد
اجلملي .فال ميكن احلديث عن �شعبية وا�سعة ملاريو برجوليو
(فران�سي�س) يف جنوب القارة الأمريكية ،فالرجل كانت تربطه
ع�لاق��ات م���ش�ب��وه��ة ب��ال�ط�غ�م��ة ال�ع���س�ك��ري��ة يف ب �ل��ده (�� ��ص،)97:
ناهيك ع��ن خ�صومته امل�ت�ج��ذرة م��ع اله ��وت ال�ت�ح��ري��ر .ولي�س
مبعنى �أن البابا ي�سفه طروحات اله��وت التحرير يف ما يدعو
�إليه من مواالة للفقراء ،بل لأن برجوليو يف �سابق عهده ينحو
نحو «اله��وت ال�شعب» املنقى من ال�شوائب والأب�ع��اد الي�سارية
واملارك�سية ،وهو الالهوت الذي �أر�سى �أركانه الي�سوعي خوان
ك��ارل��و���س ��س�ك��ان��وين معلم ب��رج��ول�ي��و وم�ل�ه�م��ه ،وه��و يف ال��واق��ع
اله ��وت ن���ش��ط يف ج �ن��وب ال �ق ��ارة ل�ل��وق��وف �أم� ��ام �إغ� ��واء اله��وت
التحرير ،م�ستندا �إىل مقوالت الالهوتيني الي�سوعيني كارل
راهرن وهرني دي لوباك.
�صحيح �أ َّن ال�صورة الرائجة �أو امل��ر َّوج��ة من املكتب الإعالمي
للكر�سي ال��ر��س��ويل بالفاتيكان « »Sala stampaعن
ف��ران���س�ي����س �أن ��ه ب��اب��ا ال�ب���س�ط��اء ،وق ��د ت��راف �ق��ت ت�ل��ك ال���ص��ورة
ب ��إح �ي��اء ط�ق����س تقبيل �أق� ��دام امل���س��اك�ين وغ�سلها ب�ع��د ه�ج��ران
ال�ك�ن�ي���س��ة ل��ذل��ك ،ع�ن��وان��ا ل�ل�ت��وا��ض��ع ،ول �ك��ن م��ا ه��ي اخل�ط��وط
ال�ك�برى ل�سيا�سة فران�سي�س الدينية؟ يجيب �سكاراموت�سي:
�إن كان ملاريو برجوليو م�سعى للتجديد ،فهو مدعو لإ�صالح
هيكلي للفاتيكان ،ول�ي����س لإ��ض�ف��اء ج��وه��ر ج��دي��د ع�ل��ى امل�سار
ُ
فا�ضطر
الالهوتي ،وقد عجز �سلفه رات�سينجر عن �إتيان ذلك
�إىل اال�ستقالة .لذلك عزم البابا منذ اعتالئه كر�سي البابوية
على خو�ض �إ�صالحات عاجلة انتدب لها ت�سعة كرادلة خمتلفي
اجلن�سيات بق�صد اال��س�ت�ع��ان��ة ب�ه��مُ ،ع ��رف مبجل�س احل�ك�م��اء،
وه��و جهاز ا�ست�شاري وف��ق «القانون الكن�سي»؛ لذلك ال يعلق
امل��راق�ب��ون �أم�لا كبريا يف �إدخ��ال��ه حت��وي��رات فاعلة ،ويعتربون
برجوليو م��ن خ�لال��ه «ال ي�ح��رك ��س��وى ال��ري��ح» بو�صفه وري��ث
امل�ح��ن ،ف��ال�ب��اب��ا مي��ر ،وال�ك��وري��ا روم��ان��ا (اجل �ه��از التنفيذي يف
الكني�سة) باقٍ .
ويُوا�صل �سكاراموت�سي ر�صد التحديات التي تواجه فران�سي�س

حم�ل�ي��ا وع ��امل �ي ��ا ،م� ب��رزا �أن ث �م��ة ن �ف ��وذا ل �ل �م ��ؤمت��ر الأ� �س �ق �ف��ي
الإي �ط ��ايل ي��ره��ق ح��ا��ض��رة ال�ف��ات�ي�ك��ان ،وه ��و ي�ف��وق ن�ف��وذ كافة
مراكز القوى الأخرى؛ لذلك يتع َّذر على �أي بابا التغا�ضي عن
الو�سط الإي�ط��ايل يف ال�ق��رارات الكربى للفاتيكان .فالكني�سة
الكاثوليكية لي�ست �شركة متعددة اجلن�سيات ،ي�ت��وزع النفوذ
فيها بالت�ساوي ،كما قد يت�صور البع�ض ،بل هي رومية �إيطالية
ب��الأ� �س��ا���س وغ��رب �ي��ة ال �ه ��وى .وت �ع��ام��ل �أي ب��اب��ا م ��ع احل��ا��ض�ن��ة
الإيطالية يعني مراعاة القوى العلمانية وال�سيا�سية ،بو�صف
حا�ضرة الفاتيكان دول��ة داخ��ل دول��ة؛ لذلك جتد البابا معنيا
�سعي لك�سبها وتفادي ال�صدام معها.
بالأو�ساط العلمانية يف ٍ
فال مراء يف �أن حا�ضرة الفاتيكان قد فق َدتْ ارتباطها الأثري
بالواقع العلماين الإيطايل منذ تراجع حزب « الدميقراطية
امل�سيحية» ،اليد العلمانية ال�ضاربة حلا�ضرة الفاتيكان طيلة
ال�ستينيات وال���س�ب�ع�ي�ن�ي��ات ،وم�ن��ذ غ ��روب �شم�س «ال�ك��ردي�ن��ال
ال�لائ�ك��ي» ال�سيا�سي ج��ول�ي��و �أن��دري��وت��ي ،ب�ع��د �أن َه� ْي�م��ن على
ال�سيا�سة الإي�ط��ال�ي��ة على م��دى ن�صف ق ��رن؛ ول�ك��نَّ الكني�سة
ت�سعى دائما للمحافظة على َ�ش ْعرة معاوية مع الواقع العلماين،
وهو ما بدا �أخريا يف حوار البابا فران�سي�س مع املفكر العلماين
الإيطايل �أوجينيو �سكالفاري.
ذل��ك على نطاق حملي ،ولكن على نطاق عاملي كيف تتبدَّى
�سيا�سة فران�سي�س؟ ي�ق��ول �سكاراموت�سي :ال�سيا�سة العاملية
ل�ل�ك��ر��س��ي ال��ر� �س��ويل ال ت�شهد ت �غ�يرات م��ن ب��اب��ا �إىل �آخ ��ر ،بل
ي�صحبها ت �ل�ا�ؤم م��ع ك��ل ق� ��اد ٍم ج��دي��د .ف�ك��ل ب��اب��ا م�ث�لا يلقي
بناظريه �صوب امل�شرق وحتديدا نحو مهد امل�سيح عليه ال�سالم،
و�إىل الأقليات امل�سيحية الراب�ضة يف تلك البقاع ،ال �سيما يف
ظ��ل ال �ت��وت��رات ال�سيا�سية ال�ت��ي تع�صف ب��امل�ن�ط�ق��ة .وق ��د ب��دت
دبلوما�سية الفاتيكان ح��ذرة منذ ان��دالع الربيع العربي ،وقد

جتلى ذلك يف م��داوالت جمل�س �أ�ساقفة �شمال �إفريقيا ،الذي
�شارك فيه �أ�ساقفة من تون�س واجلزائر والرباط ونواك�شوط
والقا�صدان الر�سوليان بطرابل�س وبنغازي ،ف�ضال عن �أ�سقف
م ��ازارا دِل ف��ال��و يف �صقلية؛ وذل ��ك للتباحث ب���ش��أن الأو� �ض��اع
االجتماعية وال�سيا�سية للبلدان املطلة على �أوروبا .وقد عقب
ذل��ك عقد مركز الواحة الكاثوليكي يف تون�س ،مطلع �صائفة
 ،2012م�ؤمتر «الدين واملجتمع يف مرحلة انتقال ،تون�س ت�سائل
الغرب» بق�صد تبني م�سارات التوجهات الإ�سالمية التي تعتمل
يف املنطقة.
ول� �ع� � َّل م ��ن ال �ل �ح �ظ ��ات احل ��ا� �س �م ��ة ل �ك �ن �ي �� �س��ة روم � � ��ا ،ك �م ��ا ي ��رى
�سكاراموت�سي� ،سنة اليوبيل ال�ت��ي انطلقت يف مطلع دي�سمرب
الفائت ،وتتوا�صل �إىل غاية �أواخ��ر نوفمرب  ،2016مبا �ستك�شف
ع�ن��ه م��ن ت �ع��ايف الكني�سة �أو ت�ع�ك��ر �أح��وال �ه��ا ،وه ��ي ��س�ن��ة تب�شري
ون�شاط بامتياز للكني�سة الكاثوليكية ،ت�سعى من خاللها للتج ُّدد
ُّ
والتوغل يف الن�سيج االجتماعي لي�س يف �إيطاليا فح�سب ،بل يف
كافة البلدان التي ت�شهد جتمعات كاثوليكية .ولكن اليوبيل «كما
يورد �سكاراموت�سي» هو اختبار من جملة �سل�سلة من االختبارات
�أم��ام البابا؛ فهو ي��راوده حل ٌم ك�سابقيه لزيارة مو�سكو بحثا عن
م�صاحلة �إ�سرتاتيجية مع الأرثوذك�سية ،ناهيك عن تعذر �سلوك
طريق احلرير باجتاه ال�صني التي ت�شهد عالقاتها مع الفاتيكان
ت��وت��را بفعل م��ا ت�صر عليه ال�صني ك��ون��ه »ح�ت��ى ال�سماء ينبغي
�أن تكون �صينية« .ولي�ست الأو��ض��اع يف �أمريكا الالتينية �أف�ضل
ح��اال فالبنتكو�ستاليون ،اخل�صم املبا�شر للكني�سة الكاثوليكية،
ي�ن�ت��زع��ون �أت �ب��اع الكاثوليكية ويجلبونهم �إىل �أح���ض��ان امل��ذه��ب
املناف�س.
ويف ح��و��ص�ل��ة ع��ام��ة لأو� �ض ��اع ال�ك�ن�ي���س��ة زم ��ن ف��ران���س�ي����س ،ي�ق��ول
�سكاراموت�سي :لي�ست ه�ن��اك �أ� �س��رار حملها معه رات�سينجر يف
ا�ستقالته ،على غرار �أ�سرار البابا يوحنا بول�س الأول الذي بقي
على �سدة بطر�س ثالثة وثالثني يوما ورحل يف ظروف غام�ضة،
ولكن كل ما هو جلي �أ َّن ثمة �أزمات متوارثة داخل الكني�سة ،هناك
من يتك َّيف معها وهناك من تخونه القدرة يف ذلك .فهل �سيُ�سعف
البابا فران�سي�س «�سليل الرهبنة الي�سوعية» �إرثه الالهوتي وقد
مزج يف درا�سته بني الالهوت والكيمياء والأدب وعلم النف�س ،وهو
ما جتلى يف �شخ�صية وجدانية حتبِّذ ال�ن��وادر ومتيل �إىل الأدب
وامل�سرح الغنائي وتغريها رق�صة التاجنو؟ (�ص.)170:
---------------------- الكتاب- :الفاتيكان ورق�صة التاجنو ..الكني�سة يفزمن البابا فران�سي�س.-
 امل�ؤلف :ياكوبو �سكاراموت�سي. النا�شر :ديلالزينو ،مدينة بولونيا الإيطالية ،باللغةالإيطالية.2015 ،-
 عدد ال�صفحات� 175 :صفحة.* �أ�ستاذ تون�سي بجامعة روما
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الفاتيكان ورق�صة التاجنو ..الكـــــ
عزالدين عناية *
ُم�ؤ ِّلف الكتاب ياكوبو �سكاراموت�سي� ،أحد املتخ�ص�صني الإيطاليني يف ال�ش�أن الفاتيكاين؛ �أي من طائفة اخلرباء املعروفني با�سم «الفاتيكاني�ستا» .والفاتيكاني�ستا
لي�س �إعالميا معنيا مبتابعة ال�ش�أن الإخباري لكني�سة روما فح�سب ،بل هو �أي�ضا متابع ل�سري �أن�شطة احلرب املقد�س ومراقب للتحوالت الدينية وتداعياتها
كتاب �سكاراموت�سي -املعنون بعنوان رئي�سي رمزي «الفاتيكان ورق�صة
االجتماعية ،يف ظل ما يربط �إيطاليا وحا�ضرة الفاتيكان من توا�شج؛ حيث يتناول
ُ
التاجنو» ،و�آخر ثانوي تو�ضيحي «الكني�سة يف زمن البابا فران�سي�س» واق َع الكني�سة وحتدياتها يف زمن البابا احلايل ،وهي بحق كني�سة م�أزومة الحت �أعرا�ض
ذلك جلية مع ا�ستقالة احلرب الأ�سبق وتخليه عن مهامه يف �أجواء درامية.
ق�سم �سكاراموت�سي كتابه �إىل حماور يبلغ عددها خم�سة ع�شر حمورا ،يردفها بحوارات مع �شخ�صيات الهوتية نافذة .تت�صاعد ُقدما يف تغطية فرتة
حيث ُي ِّ
َ
احلدث الرئي�س الذي �صنع البابا فران�سي�س؛ كونه ما كان ُمر�شحا
بدءا من ظروف ا�ستقالة رات�سينجر الفجئية التي يعتربها �سكاراموت�سي
البابا احلايلً ،
تلم�س امل�سارات التي �سيقود الكني�سة
لقيادة �سفينة بطر�س ،بل كان بابا ال�ضرورة كما ي�سميه (�ص)15:؛ �إىل حماولة الكاتب ر�صد �إ�سرتاتيجية البابا ،عرب ُّ
�صوبها يف املرحلة املقبلة� .إذ �صحيح �أن كني�سة روما من �أكرث امل�ؤ�س�سات الدينية احلذرة واملرتيثة ،ولكن يبقى لكل بابا لونه اخلا�ص يف التعاطي مع جمريات
�أحداث العامل ،والتي يبقى كل وقدراته يف التوفيق يف جر الكني�سة نحوها.
ف� ْإن يكن البولندي كارول ووجتيال هو البابا املناور والالهوتي
امل�س َّي�س؛ ملا قام به من دور ف َّعال يف نخر ال�شيوعية ،ف�ضال ع َّما قام
به من رحالت مكوكية عرب �أ�صقاع العامل ،ب�شكل فاق �أ�سالفه،
�سبيال للتب�شري بر�سالة الإجنيل حتى حتول �إىل �صورة �إعالمية
معو َلة؛ ف ��إن البابا امل�ستقيل الأمل ��اين ج��وزي��ف رات�سينجر ،قد
طبعه طابع �أكادميي بارد دفعه للبحث عن بعث روح امل�سيحية
العميقة ،دون ت�ع��وي��ل ع�ل��ى احل���ض��ور الإع�لام��ي امل �ف��رط على
غ��رار �سابقه؛ ك��ون البيت الداخلي �أ ْوىل من العامل اخلارجي
بر�سالة الإجنيل ،بعد �أن حتولت الكني�سة �إىل «�سوبرماركت»
ديني مفتقر للروح وفق تو�صيف �سكاراموت�سي (�ص .)23:ويف
الوقت احلايل تغلب على البابا الأرجنتيني فران�سي�س ماريو
برجوليو ،الآتي من �أقا�صي العامل الكاثوليكي� ،صورة القدي�س
املتدثر بلبا�س ال��ورع والتوا�ضع يف من�سكه وم�سكنه؛ باعتباره
«ث ��أر كنائ�س اجل �ن��وب» .فقد �أب��ى منذ اعتالئه ��س��دة البابوية
ال�سكنى يف الق�صر الر�سويل املنيف واختار بيت القدي�سة مارتا
امل�ت��وا��ض��ع ،ك�م��ا رف����ض تقلد ال�صليب امل��ذه��ب وان�ت�ق��ى �صليبا
ب�سيطا من معدن زهيد ،عنوانا مل�سلك التق�شف الذي اختاره.
فالر�سالة البابوية الأوىل لفران�سي�س والتي ُخ�صِّ �صت للحديث
عن الأزمة املالية واالقت�صادية جاءت بعنوان« :العناية بالبيت
امل�شرتك»؛ حيث ا�ستلهم ن�صه «كن مُ�س ِّبحا» من مقول القدي�س
فران�سي�س الآ��س�ي��زي يف «ن�شيد اخل�لائ��ق»ُ ،م�ع�ت�برا �أ َّن الأم � َر
ال يتعلق مبجرد طيبة ور�أف ��ة جت��اه امل�ع�وِزي��ن ،ب��ل لأ َّن الفقري
يذكر بعامل �سقيم .ف�أن يخ�ص�ص حرب الكني�سة الأعظم ر�سالة
بابوية تعنى بال�ش�أن البيئي واالقت�صادي ما ي�شي بتحول يف
اهتمامات ال�لاه��وت الكاثوليكي للخروج للعامل العلماين يف
ثوب جديد .وقد بدت مالمح هذا اخليار الت�صاحلي اجلديد
على ما يورد �سكاراموت�سي (�ص )52:يف ت�صريح فران�سي�س غري
امل�ألوف« :ل�ست �شيوع ًّيا ،ولكني عرفت العديد من ال�شيوعيني
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ال�صادقني» ،وهي ت�صريحات حمرمة يف زمن البابا ووجتيال
املناه�ض لل�شيوعية.
الحقا ي�ستعيد �سكاراموت�سي َ
حدث ا�ستقالة البابا رات�سينجر،
معتربا �أن �أ�سبابها العميقة ال تزال تخيم بظاللها على الكني�سة
يف زمن البابا فران�سي�س؛ فاال�ستقالة ما كانت �شيئا َع َر�ضا �أو
�أمرا ه ِّينا .ترك رات�سينجر ال�سفينة وهي تكابد �أعتى العوا�صف
املتمثلة يف الف�ساد امل��ايل والف�ساد اخللقي؛ لذلك تبدو مهمة
البابا احل��ايل �شائكة ومعقدَّة يف الآن .فقد ك��ان تخ ِّلي احلرب
الأ�سبق عن مهامه واختياره العزلة بعد �أن داهمه الي�أ�س ،مع
�أنه من �أكرث رجاالت الكني�سة �إملاما ب�ش�ؤون البيت الفاتيكاين.
كان قد �سِ ي َم رات�سينجر كرديناال خالل العام  1977زمن يوحنا
بول�س ال�ساد�س ،ثم دُعِ ��ي �إىل روما خالل العام  1981من ِق َبل
يوحنا بول�س الثاين لتويل مهام جمل�س مراقبة العقيدة� ،أعلى
امل�ؤ�س�سات الرقابية ووري��ث حماكم التفتي�ش ،بو�صفه مفت�شا
عاما للعقائد .تقلد رات�سينجر مهامه البابوية يحدوه �أم� ٌ�ل
يف تفعيل ر�ؤاه الالهوتية «النقية» ،وك�أن حال الكني�سة يحتاج
م��د
�إىل ت ْعميد و�أجن�ل��ة ج��دي��دي��ن .ف�ك��ان ي ��راوده حلم �إع ��ادة َ ْ
التوماوية يف زمن ع�صفت فيه احلداثة بالعديد من الثوابت
حتى �أو�شكت �أن تهز �أبواب قلعة املحافظة العتيدة يف روما ،كما
يلخ�ص �سكاراموت�سي الو�ضعَ� .ضمن هذا ال�سياق بدا املق�صد
الأعلى الختيار رات�سينجر مدفوعا بخو�ض �إ�صالحات جوهرية
بعد �أن ا�ست�شرى ف�ساد مريع زمن البابا كارول ووجتيال .فكان
رات�سينجر مهوو�سا بالقيام بتحويرات عاجلة جراء ما يتهدَّد
الكني�سة من م�سخ حولها �إىل م�ؤ�س�سة �شبه علمانية ،منهَكة
بال�سلطوية والتفرد .وبفعل اخلا�صيات الدوغمائية املت�صلبة
لرات�سينجر ،وجد نف�سه من�ساقا يف م�سار الهوتي معزول ،ما
جره ملجابهة قوى مناوئة تتحكم ب�سري عجلة الفاتيكان.
�شخ�ص معتد
ف� ِو ْف��ق الفاتيكاني�ستا �سكاراموت�سي رات�سينجر
ٌ

بر�أيه و�صعب املرا�س ،ولكن نظرا لف�شله يف بلوغ ما ي�صبو �إليه
ح��اول اال�ستقالة يف عديد امل ��رات ،م�بررا ذل��ك بت�سرب «دخ��ان
ال�شيطان و�سط الكني�سة» واملتمثل يف ثالث ق�ضايا ع�صية:
اع �ت ��داءات ال�ق���س��او��س��ة اجلن�سية ع�ل��ى ال���ص�ب�ي��ة ،وه ��ي ف�ضائح
م�ه�ي�ن��ة �أُث �ي��رت خ�ل�ال ال �ع ��ام  2002يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ثم
تفجرت جمددا يف �إيرلندا خالل � 2010إبان فرتته ،وتبعت ذلك
َّ
تنديدات عاملية بالف�ضائح يف النم�سا وبولندا وبلجيكا وهولندا
و�إ�سبانيا والبلدان الإ�سكندنافية.
َ
ا�ست�شراء الف�ساد امل��ايل يف حا�ضرة الفاتيكان .وه��و م��ا �أج�بر
رات���س�ي�ن�ج��ر ع�ل��ى ت��وق�ي��ع ت �ع �ه��دات للمجل�س الأوروب� � ��ي للحد
رف�ضه �إحل��اق الفاتيكان
م��ن الأن�شطة املالية امل�شبوهة عَقب ِ
بـ«القائمة املالية البي�ضاء»؛ مم��ا �أث ��ار ��ض��ده عا�صفة هوجاء
داخل الفاتيكان.
ُ
ت�سلط بع�ض �أطراف الإكلريو�س على الكني�سة وت�ضخم اجلهاز
البريوقراطي فيها ،وه��و ما يو�شك كما �أو��ض��ح ذل��ك يف كتابه
«نور العامل» �أن يحولها �إىل م�ؤ�س�سة دنيوية رِبحية .و ِو ْفق قراءة
�سكاراموت�سي ل�شخ�صية رات�سينجر ،فقد كانت تعوز الرجل
الدبلوما�سية ال �سيما جت��اه الأدي ��ان الأخ ��رى ،جتلى ذل��ك يف
خطاب راتي�سبونا وما خلفه من توترات مع امل�سلمني ،ويف �إهانة
اليهود بعد عزمه على �إحياء ال ُقدا�س الالتيني املت�ضمن لدعوة
�صريحة لهم بالتحول للم�سيحية ،ناهيك عن رفعه احلرمان
عن تنظيم اللوفابريني املعروف بتوجهاته الال�سامية ،ف�ضال
عن ف�سحه املجال لتطويب بيو�س الثاين ع�شر البابا الإ�شكايل
زمن «املحرقة اليهودية» .فقد تبدو ا�ستقالة رات�سينجر نابعة
عن �أزمة �شخ�صية �أملَّت به ،واحلال �أنها تعبري عن �أزمة بنيوية
تخرتق الكني�سةَ ،توَّجها رات�سينجر بانقالب على ذات��ه وعلى
اجلهاز التنفيذي ،الكوريا رومانا.
ويف مقابل ذلك ،يتعر�ض �سكاراموت�سي للق�ضايا الرئي�سية التي

