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اخل��دم��ات امل��ال��ي��ة يف ك��اف��ة امل�ؤ�س�سات الأخ���رى مثل الربيد
وال�صيدليات وحمطات البنزين واملغازات .وهو ما ا�ستجابت
له م�ؤ�س�سات الإقرا�ض الإيطالية ب�إيحاء من البنك املركزي،
للتعامل مع م�ؤ�س�سة «الإي��ور» كم�صرف �أجنبي .واجللي �أن
ت��راج��ع الثقة املالية يف الكني�سة ق��د ب��د�أ منذ م��ار���س 2012
حني �أدرج مكتب الدولة الأمريكي الفاتيكان �ضمن قائمة
البلدان التي ت�شهد عمليات تبيي�ض �أموال.
يف حم���ور م��ك��ث��ف ب��ع��ن��وان «ت��ع��داد �أم����وال ال��ف��ات��ي��ك��ان مَ�� َه�� ّم��ة
م�ستحيلة» يت�ساءل فران�شي�سكو ب��ي��ل��وزو ع��ن م���وارد ث��روة
الفاتيكان ،ويعود بالأمر �إىل فرتة توحيد �إيطاليا (.)1871
حيث مل جتد احلكومة الإيطالية �سبيال لتطبيع عالقتها
مع الكني�سة �سوى ب�إبرام معاهدة الت�يران �سنة  1929التي
وقعها من جانبها مو�سوليني «رج��ل العناية الإلهية» كما
���س�� ّم��اه ال��ب��اب��ا ،وه���و م��ا ح���از مب��وج��ب��ه ال��ف��ات��ي��ك��ان جملة من
الق�صور التاريخية املتناثرة يف روما و�أحوازها� ،إ�ضافة �إىل
هِ بة مقدارها  1750مليون لرية ناهيك عن عائدات �ضريبية
ُتخ�صم مبا�شرة من الدخل الفردي لعموم الإيطاليني ،ال
ت��زال �سارية �إىل ال��ي��وم ُت��ع��رف بـ�ضريبة «ثمانية ب��الأل��ف»،
وه���ي ال�����ض��ري��ب��ة ن��ف�����س��ه��ا ال��ت��ي �أُق������ ّرت يف �أمل���ان���ي���ا ،وامل�����س��م��اة
ب��ال��ـ»ك�ير���ش��ي��ن�����س��ت��اور» وال��ع��ائ��دة �إىل ات��ف��اق م�برم ب�ين هتلر
وال��ف��ات��ي��ك��ان �سنة  ،1933ج���رت د���س�ترت��ه��ا الح��ق��ا يف �أع��ق��اب
احلرب العاملية الثانية.
انتهى ق�سط من تلك ال�ثروة التي ح�صل عليها الفاتيكان
يف م�ؤ�س�سة «بروفيما» املالية ال�سوي�سرية وا�س ُتثمر الق�سط
الآخ����ر يف ال�����ص��ن��اع��ة احل��رب��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة ب��غ��ر���ض جمابهة
هتلر .ومنذ تلك الآونة �شرع الفاتيكان يف عمليات اال�ستثمار
الدويل عرب امل�شاركة بالأ�سهم وامل�ضاربة .جعلت تلك الرثوة
الطائلة من الكني�سة �صاحبة �أكرب ملكية عقارية ،ففي روما
و�أحوازها يبقى ُخم�س املحالت ملكا مل�ؤ�س�سات دينية ،حيث
جند � 23أل��ف عقار وم�ساحة ترابية تابعة لها .وقد بات يف
ال��راه��ن م��ن ال�صعب �ضبط ع��دد الأم�ل�اك ب�شكل ح�صري.
ف��ف��ي �إي��ط��ال��ي��ا وح��ده��ا بلغت ال��ع��ق��ارات امل��م��ل��وك��ة للكني�سة،
خ�ل�ال ال��ع��ام � 115 ،2003أل����ف ع��ق��ار .وي��ح�����ص��ي ب��ي��ل��وزو يف
ال��ق��ط��اع التعليمي  8.784م��در���س��ة ،م��ن��ه��ا  6.228م��در���س��ة
�أمومة ،و  1.280ابتدائية ،و  1.136ثانوية ،و  135م�ؤ�س�سة
جامعية و�شبه جامعية ،وخم�س جامعات كربى ،و�أكرث من
 2.300متحف ومكتبة� .إ�ضافة �إىل  4.712مركز رعاية طبية،
تنق�سم �إىل  1.853م�شفى وبيت للرعاية ال�صحية ،وع�شرة
م�ست�شفيات ك�ب�رى ،و 111م��ن امل�����ش��ايف امل��ت��و���س��ط��ة احل��ج��م،
و 1.669مركزا للرعاية الأ�سرية ،و 534م�شفى عائليا ،و 399
رو�ضة �أطفال ،و 136نقطة مراقبة �صحية و  111م�ست�شفى
متو�سط احلجم ،و 674من الأ�صناف الأخ��رى .ومن جانب
�آخ����ر مت��ل��ك ك��ن��ي�����س��ة روم����ا  118م��ق��را �أ���س��ق��ف��ي��ا ،و 12.314
�أبر�شية ،و 360بيتا خم�ص�صا للجماعات الدينية و�أ ْلف دير،
و 504من املبيتات ي�أوي �إليها طالب الدرا�سات الالهوتية.

وامتدت العقارات التابعة للكني�سة �إىل عدة �أنحاء يف العامل
فعلى �سبيل املثال حم�لات «ب��ول��غ��اري» وحم�لات امل�صوغ يف
«نيوبوند �سرتيت» يف لندن مو�صولة ب�أمالك البابا ،وكذلك
املقر املحاذي لبنك «�ألتيوم كابيتال» الواقع عند منعطف
�شارع «جامي�س �سكواير» و»بال مال» .ففي هذا احلي الراقي
يف عا�صمة ال�ضباب ترتكز �سل�سلة من العقارات التجارية
ُت�شرف عليها م�ؤ�س�سة «بريت�ش غرولوك�س» العاملية لفائدة
الفاتيكان.
�أهّ لت تلك الرثو ُة الكني�س َة ،وهو ما يورد فران�شي�سكو بيلوزو
من���اذج م��ن��ه ،ل��ت��ك��ون رائ����دة يف جم���ال اال���س��ت��ث��م��ار ال�سياحي
والعقاري وال�صحي والتعليمي ،حتى �أن «الإيكونومي�ست»
الربيطانية قدّرت �أن كني�سة روما بو�سعها زعزعة االقت�صاد
الإي��ط��ايل يف ح��ال ان�سحابها م��ن ال�����س��وق امل��ال��ي��ة� .إذ حتقق
ال�سياحة الدينية وحدها مداخيل قدرها خم�سة مليارات
يورو �سنويا ،بعدد نزالء يبلغ �أربعني مليونا .ويف كافة �أرجاء
ال�تراب الإي��ط��ايل ي�سهر ره��ب��ان وراه��ب��ات على ت�سيري 250
�ألف �سرير ال تغطي الطلبات املتزايدة ،ما دفع �إىل حتويل
العديد من الأديرة �إىل فنادق و�شقق للكراء.
يف امل��ح��ور الأخ�ير املعنون بــ»مكافحة غ�سل الأم���وال وامل��ال
القذر» ي�ستعر�ض امل�ؤلف حلظات قلقة من تاريخ حا�ضرة
الفاتيكان واملال ،حيث يعيد تقليب �صفحات التاريخ فيعود
بنا �إىل �سنوات �إفال�س بنك �أمربوزيانو الكاثوليكي ()1982
امل����و َّرط يف ال��ع��دي��د م��ن امل��ع��ام�لات امل��ال��ي��ة غ�ير ال��ق��ان��ون��ي��ة،
وه��و بنك خا�ص �شديد االرت��ب��اط بالفاتيكان ومر َتهَن �إىل
م�ؤ�س�سة «الإي��ور» ،عُرث على مديره روبارتو كالفي مقتوال
�شنقا يف لندن ،باتت تلك الأحداث ت�شكل جانبا من التاريخ
املايل القذر للفاتيكان .حيث لعبت معامالت البنك املالية
دورا ب����ارزا يف م�����س��ان��دة ح��رك��ة ���س��ول��ي��دارن��و���س��ك البولونية
وعموم املنظمات التي تقف يف وج��ه ال�شيوعية ،ف�ضال عن

دعمه املايل يف �أمريكا الالتينية �سواء للأنظمة ال�سلطوية
التي وقفت يف وجه املعار�ضة الي�سارية �أو ل�ضرب التنظيمات
الثورية .يف الأثناء يت�ساءل فران�شي�سكو بيلوزو عن العالقة
ال��راب��ط��ة ب�ين ر���س��ال��ة امل�����س��ي��ح وم���ؤ���س�����س��ة م��ال��ي��ة ع��ل��ى غ��رار
«الإيور» قادرة على املناورة يف الأ�سواق العاملية والت�أثري على
اخليارات ال�سيا�سية للدول.
م��ن جانب �آخ��ر ي�ستعر�ض امل���ؤل��ف م��ا تتعر�ض ل��ه الكني�سة
الكاثوليكية يف ال��والي��ات املتحدة من نزيف اقت�صادي منذ
تفجر ف�ضائح االعتداءات اجلن�سية على القا�صرين من قِبل
رج��ال الدين ،الأم��ر ال��ذي �أج�بر ع��ددا من الأبر�شيات على
�إع�لان �إفال�سها لتفادي ت�سليط غ��رام��ات مالية .وبح�سب
م��ا ي��ورد بيلوزو نقال ع��ن تقرير «ميثاق حماية الطفولة
والنا�شئة» ال�صادر عن امل�ؤمتر الأ�سقفي الأمريكي يف �أبريل
 ،2014فقد دف��ع��ت الكني�سة �أك�ث�ر م��ن مليارين و�سبعمائة
م��ل��ي��ون دوالر م��ن ال��ع��ام � 2004إىل ال��ع��ام  2013تعوي�ضات
للمت�ضررين .وبلغت تفاعالت االعتداءات على القا�صرين
حد قطع احلكومة الإيرلندية عالقاتها الدبلوما�سية مع
حا�ضرة الفاتيكان.
ّ
ي��ت�����س��اءل امل����ؤل���ف يف م��وف��ى ك��ت��اب��ه ق��ائ�لا �إن ال��ب��اب��ا احل��ايل
الآت���ي م��ن جنوب ال��ع��امل يبدو حري�صا على �إي�ل�اء امل�سائل
االق��ت�����ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة اه��ت��م��ام��ا يف ر�سائله
البابوية ويف عظاته ،ف�ضال عن انتقاداته املبطنة والعلنية
ل��ل��ن��ظ��ام ال��ع��امل��ي ع�ب�ر م���ا ���س��م��اه «ع���ومل���ة ال�ل�ام���ب���االة» ،فهل
ه��ي ���ص��ح��وة الكني�سة واح���ت���واء ل��ذل��ك ال�����ش��ع��ار ال���ذي طاملا
رف��ع��ه اله���وت ال��ت��ح��رر يف �أم��ري��ك��ا الالتينية «�أول���وي���ة خيار
م��واالة الفقراء» و�إع�لان عن انتهاء التحالف بني الكني�سة
والر�أ�سمالية؟
تبقى امليزة الهامة لكتاب «م�صرف البابا» يف توخي م�ؤلفه
الأ���س��ل��وب ال��ت��وث��ي��ق��ي ع��ن��د ال��ت��ط��رق �إىل امل�����س��ائ��ل امل��ال��ي��ة يف
حا�ضرة الفاتيكان بعيدا عن �أي اتهام �أو تهويل .لكن رغم
�أهمية م�ضمون الكتاب ف�إن الطابع ال�صحفي الذي توخاه
امل�ؤلف ،حال دون �إثقال الكتاب باملراجع والإحاالت ،وهو �أمر
�ضروري يف بع�ض الأح��ي��ان ،ولعل ذل��ك بهدف جعل الكتاب
ي�سري القراءة على املخت�ص وغري املخت�ص.
-----------------------------------الكتاب :م�صرف البابا ..مالية حا�ضرة الفاتيكان بني الف�ساد
والإ�صالحات.
امل�ؤلف :فران�شي�سكو بيلوزو.
ال��ن��ا���ش��ر :م��ار���س��ي��ل��ي��و ن�����ودي (م���دي���ن���ة ال��ب��ن��دق��ي��ة) «ب��ال��ل��غ��ة
الإيطالية».
�سنة الن�شر.2015 :
عدد ال�صفحات�220 :ص.
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م�رصف البابا ..مالية حا�رضة الفاتيكان بني الف�ساد والإ�صالحات
فران�شي�سكو بيلوزو

عز الدين عناية *
ع ِقب اعتالء البابا امل�ستقيل جوزيف رات�سينغر كر�سي البابوية �سنة  ،2005بد�أ معه حتذير من خماطر حت ّول الكني�سة �إىل م�ؤ�س�سة دنيوية ربحية ،على غرار
عد فيه ما يجري
غريها من امل�ؤ�س�سات الالهثة وراء حتقيق النفع املادي .وقد خلّ�ص هرم القيادة الكاثوليكية موق َفه حينها يف كتاب ِحواري بعنوان «نور العامل»ّ ،
هو ح�صيلة م�سار �سقيم هدَ ف للت�أقلم مع الثقافة الالئكية والت�صالح مع روح الع�صر دون مراعاة خ�صو�صية الكني�سة .فقد حالت �صالبة رات�سينغر الدغمائية دون
�إيثار ال�صمت ،تقديرا منه �أن لي�س بو�سع املرء �أن يخدم اهلل واملال تبعا ملا يرد يف الإجنيل (متّى.)24 :6
يف الأث���ن���اء ت��وال��ت الأ����ص���وات امل���ح��� ّذرة م��ن ال��زي��غ ال��دن��ي��وي
ال��ذي بات مت�س ّربا داخ��ل الكني�سة .وج��اء ذلك من املق َّربني
م��ن دوائ���ر ال��ق��رار ع��ل��ى غ���رار ج��ان ف��ران��ك��و �سفيدركو�سكي
ال��ن��ائ��ب الأ���س��ب��ق ل��رئ��ي�����س حت��ري��ر �صحيفة «�أو���س��رف��ات��وري
روم��ان��و» الل�سان الر�سمي حلا�ضرة الفاتيكان ،وه��و ما ورد
بليغا وم��وج��زا يف كتابه «ع���ودة رج���االت الكني�سة» ال�صادر
قبيل ا�ستقالة رات�سينغر ،والذي عدّد فيه امل�سائل العاجلة؛
وباملثل من املتابعني العلمانيني لل�ش�أن الفاتيكاين على غرار
فران�شي�سكو بيلوزو م���ؤل��ف كتاب «م�صرف البابا» ال�صادر
�أواخ��ر العام الفائت ،وال��ذي يُعيد فيه تفكيك �سلطان املال
داخ���ل ح��ا���ض��رة ال��ف��ات��ي��ك��ان م�ب�رزا خ��ط��ورة م��ا ي��واج��ه البابا
احلايل من حتديات على غرار �سلفه امل�ستقيل.
ك��ت��اب ف��ران�����ش��ي�����س��ك��و ب��ي��ل��وزو ال����ذي ن��ت��وىل ع��ر���ض��ه يتمحور
�أ���س��ا���س��ا ح���ول ع�لاق��ة ال��ك��ن��ي�����س��ة ب���امل���ال .وامل����ؤل���ف ه���و خبري
بال�ش�أن الفاتيكاين من جماعة الك ّتاب املعروفني يف �إيطاليا
بالفاتيكاني�ستا ،يتعاون مع العديد من املجالت وال�صحف
ْ
���رب وح���ده» (ل��ن��داو .)2007
امل��رم��وق��ة ،وم��ن من�شوراته «ال ّ
ح��ي��ث ي��ح��اول ال��ك��ات��ب ت�شخي�ص �أع���را����ض ت��ل��ك الأزم����ة من
خالل التطرق �إىل �أهم مفا�صل الن�شاط املايل واختالالته.
ير�صد يف املحور الأول املعنون بـ»بندكتو�س ال�ساد�س ع�شر:
الفاتيكان حتت احل�صار» الدوافع التي حملت البابا الأ�سبق
ع��ل��ى اال���س��ت��ق��ال��ة ،ب��و���ص��ف ت��ل��ك امل��خ��اط��ر ال زال����ت ترتب�ص
بالبابا اجل��دي��د ،م�برزا �أن جوهر امل�س�ألة يتلخ�ص يف نفوذ
بع�ض الأط���راف املالية التي غالبا ما يعجز ر�أ���س الكني�سة
ع��ن �إدخ����ال �أي حت��وي��ر ع��ل��ى �أن�����ش��ط��ت��ه��ا .و���ص��ح��ي��ح �أن �أزم���ة
الكني�سة يف العقود الأخرية باتت مركبة ،ولكن يبقى اجلانب
املتعلق باملال �أبرزها ،فما انفكت ق�ضايا الف�ساد املايل داخل
حا�ضرة الفاتيكان تلقي بظاللها بو�صفها �إح��دى امل�سببات
للتوتر .ومن هذا الباب جاء اختيار فران�سي�س برغوليو من
قِبل «الكونكالف» -جمل�س الكرادلة املكلف بتعيني البابا-
رغ��ب��ة يف �إدخ���ال حت��وي��ر على م��راك��ز ال��ن��ف��وذ داخ���ل حا�ضرة
الفاتيكان وتقلي�ص الطابع الدنيوي الذي بات طاغيا .جاء

12

البابا اجلديد� ،أو جيء به ،على �أمل خو�ض �إ�صالحات داخل
الكني�سة ،وانهمكت �آلة الدعاية حينها يف ت�صوير برغوليو
قدّي�سا قادما من �أقا�صي املعمورة� ،أذكاها الرجل من جانبه
مبظاهر ّ
تق�شف الفتة ،ب��دت يف اختيار حمل �سكناه يف دير
القدي�سة مارتا املتوا�ضع بدل الق�صر الر�سويل الفخم ،وما
تبعه م��ن ان��ت��ق��اء مظهر ب�سيط رف�����ض ف��ي��ه ت��ق�� ّل��د ال�صليب
الذهبي وحمل �صليبا من حديد.
م���ن �أي����ن ت���ب���د�أ الإ����ص�ل�اح���ات داخ����ل ح��ا���ض��رة ال��ف��ات��ي��ك��ان؟
ي��ت�����س��اءل ب���ي���ل���وزو .م��و���ض��ح��ا �أن خ���و����ض غ���م���ار ذل�����ك ،ك��م��ا
ي��ق��دّر ال��ب��اب��ا فران�سي�س ،ي��رت��ب��ط �أ���ش�� ّد االرت��ب��اط بتخفيف
القب�ضة الإي��ط��ال��ي��ة على كني�سة روم���ا ،يف م�سعى لتفكيك
ال��ب�يروق��راط��ي��ة امل��ت��ج��ذرة واال�ستعا�ضة عنها ب��ك��ف��اءات من
اخل�����ارج .م�ب�رزا ال��ك��ات��ب �أن ت��ل��ك امل���ب���ادرات جت��د دع��م��ا من
ج��ن��اح داخ���ل الكني�سة يتط ّلع �إىل �إ���ص�لاح��ات ج��ذري��ة ،مثل
جوا�شيم ماي�سرن رئي�س �أ�ساقفة كولونيا الأ�سبق ،وروجيه
ماهوناي رئي�س �أ�ساقفة لو�س �أجنل�س ،وفران�سي�س جورج
رئي�س �أ�ساقفة �شيكاغو ،و�أنطونيو ماريا روكو فاريال رئي�س
�أ�ساقفة مدريد .ففي ت�شخي�ص �أعرا�ض الأزمة التي تعرفها
الكني�سة ،ث��م��ة ر�أي ���ش��ائ��ع ي��رت��ئ��ي �أن ك��وك��ب��ة رج���ال ال��دي��ن
الإيطاليني وال �سيما �أع�ضاء «امل�ؤمتر الأ�سقفي» يتح ّملون
ال����وزر الأك��ب�ر يف م���ا �آل����ت �إل���ي���ه الأم������ور ،ج����راء امل��ح�����س��وب��ي��ة
وامل��ح��اب��اة وا�ست�شراء البريوقراطية ،و�أن �أي حتوير فعلي
���س��وف ينعك�س ع��ل��ى «ال��ك��وري��ا روم���ان���ا» ،ع�صب ال�سلطة يف
حا�ضرة الفاتيكان اخلا�ضع للهيمنة الإيطالية .وبالفعل
م��ع البابا احل��ايل ّ
مت ال�شروع يف ذل��ك التم�شي ب�إبعاد عدد
من اخل�براء وامل�ست�شارين املاليني الإيطاليني وتعوي�ضهم
ب�آخرين من خ��ارج �إيطاليا ،ينتمون �إىل دائ��رة العلمانيني
من الأوروبيني والأمريكيني تع�ضدهم م�ؤ�س�سات ا�ست�شارية
دول��ي��ة .ه��ذا التحوير اجل��ريء يع ّول فيه البابا فران�سي�س
على «جمل�س احلكماء» حديث الإن�شاء ،واملتكون من ثمانية
كرادلة يتولون ت�شخي�ص الأدواء التي ترهق الكني�سة.
يف امل��ح��ور ال��ث��اين م��ن ال��ك��ت��اب وامل��ع��ن��ون ب��ـ»امل��ال��ي��ة والكر�سي

الر�سويل يف زمن العوملة» يتط ّرق الكاتب �إىل ت�أخر اندماج
حا�ضرة الفاتيكان يف �سياق التحديث امل��ايل بفعل الطابع
املتحفظ وال�سري الذي مييز معامالتها .ولكن �أمام خماطر
العزلة اقت�ضت الأو�ضاع التال�ؤم مع �ضوابط املالية العاملية
ال��ه��ادف��ة �إىل مقاومة غ�سل الأم���وال والت�صدي ل�ل�إره��اب.
وجرى فتح جملة من امللفات التي تربط الفاتيكان ببع�ض
ال��دول والبنوك يف خمتلف �أن��ح��اء العامل بق�صد و�ضع ح ّد
للمعامالت امل�شبوهة ،ال �سيما و�أن الفاتيكان �أو�شك �أن يقع
ره��ن ع��زل��ة مالية �سنة  .2012لكن يبقى �إ���ص�لاح «الإي���ور»
املعروف يف �إيطاليا ببنك الفاتيكان ،وهو اجلهاز االقت�صادي
ال��ن��ا���ش��ئ ���س��ن��ة  1942بق�صد �إي��ج��اد ���س��ن��د ل��دول��ة الفاتيكان
الفتية ،والعن�صر اجلوهري يف �إعادة الهيكلة املالية.
�إذ مل يحل ٌ
حول على اعتالء فران�سي�س كر�سي البابوية حتى
�سارع ب�إن�شاء �سكرتارية لل�ش�ؤون االقت�صاديةّ ،
تتول مراقبة
ميزانية كافة القطاعات الإنتاجية التابعة للكني�سة �سميت
بـ«هيئة اال�ستعالمات املالية» ( .)Aifوهي عبارة عن جهاز
رق��اب��ي يعمل على �شاكلة ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة للحيلولة دون
غ�سيل الأم��وال ول��درء احل�صار امل��ايل ال��ذي يتهدد حا�ضرة
ال��ف��ات��ي��ك��ان ،ال ���س��ي��م��ا و� ّأن ه��ن��اك ت��ه��م��ا ب��ت��واج��د م��ع��ام�لات
م�شبوهة و�أن الفاتيكان ب��ات م�لاذا لتدوير �أم���وال مت�أتية
ب��ط��رق غ�ير ���ش��رع��ي��ة .وق���د �أن�����ش��ئ��ت ت��ل��ك الهيئة ( )Aifيف
�أع��ق��اب �سحب البنك امل��رك��زي الإي��ط��ايل ثقته م��ن الكر�سي
ال��ر���س��ويل وم��ا خ ّلفه ذل��ك م��ن تتبعات متعلقة بال�سيولة،
ولذلك يذهب الكاتب يف تف�سري ا�ستقالة رات�سينغر املفاجئة
يف  11فرباير  2013الرتباطها الوثيق بتداعيات �أزمة الثقة.
كان توتر عالقة البنك املركزي الإيطايل مب�ؤ�س�سة «الإيور»
الراعية للأن�شطة االقت�صادية حادثا ج��راء تدين �شفافية
امل��ع��ام�لات امل��ال��ي��ة ،الأم����ر ال���ذي دف���ع �إىل تعطيل ب��ط��اق��ات
االئتمان داخل دويلة الفاتيكان ك�إنذار �أ ّويل .وهو ما تر ّتبت
عنه ح��ال��ة م��ن االخ��ت��ن��اق االق��ت�����ص��ادي� ،إذ يكفي �أن نت�ص ّور
طوابري زوار متاحف الفاتيكان ،التي ُتقدّر �سنويا بخم�سة
م�لاي�ين زائ����ر ،وامل��ل��زم��ة ب��ال��دف��ع ن��ق��دا؛ ف�����ض�لا ع��ن تعطل

