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ســيلفيو فيــراري، أســتاذ القــانون الكنســي يف جــامعتي بارمــا وتورينــو ومؤلــف عــدة 
دراســـــات يف األبعـــــاد القانونيـــــة ملســـــألة القـــــدس، هـــــو واحـــــد مـــــن أبـــــرز اخلبـــــراء بشـــــؤون 

وكتابـه هـذا هـو أحـدث كتبـه وأشـملها يف موضـوع اجتـذب كثيـراً مـن االنتبـاه . الفاتيكان
  .يكان إقامة عالقات دبلوماسية رسمية مع دولة إسرائيلمنذ أن قرر الفات

أطروحـــــة فيـــــراري املركزيـــــة هـــــي أن مســـــألة القـــــدس كانـــــت مـــــن أكبـــــر العقبـــــات يف 
حتـــى مـــن قبـــل إقامـــة إســـرائيل، كـــان الفاتيكـــان قـــد . العالقـــات بـــين الفاتيكـــان وإســـرائيل

، ويف ١٩٤٤ويف ســـنة  .أعـــرب عـــن معارضـــته التامـــة إلقامـــة وطـــن لليهـــود يف فلســـطين
سياق زيارة للفاتيكان قام ونستون تشرشـل بهـا، أعـدَّ رئـيس جلنـة الشـؤون االسـتثنائية 
يف وزارة اخلارجية، املونسنيور تاردِيني، جمموعة من املالحظات للبابا جـاء فيهـا مـا 

] البابـا[إن الفاتيكان مل يزل يعارض السـيطرة اليهوديـة علـى فلسـطين وقـد أفلـح " :نصه
" أن تصـــبح فلســـطين دولـــة يهوديـــةدون عشـــر فيمـــا عملـــه للحـــؤول  بنـــديكتوس اخلـــامس

وال تــــــزال دبلوماســــــية الفاتيكــــــان تسترشــــــد بهــــــذه اآلراء حتــــــى إقامــــــة دولــــــة ). ٤١ ص(
إســــرائيل؛ إذ كــــان الفاتيكــــان قلقــــاً مــــن أن تصــــبح إســــرائيل معقــــالً اشــــتراكياً يف الشــــرق 

واألمر الثاين الـذي كـان . قةوأن تقوي بذلك القوى املعادية للمسيحية يف املنط ،األوسط
األرض بـــمصـــدر قلـــق كبيـــر للفاتيكـــان هـــو مصـــير ووضـــع املســـيحيين العـــرب املقيمـــين 

. وأخيـــــــراً كانـــــــت قضـــــــية القـــــــدس. املقدســـــــة وســـــــواها مـــــــن الـــــــبالد العربيـــــــة واإلســـــــالمية
، أكـانوا "الكفـار"يـرى مدينـة املسـيحية املقدسـة تقـع يف قبضـة  فالفاتيكان كان يريد أالّ

  .القدس" تدويل"لهذه األسباب، دعا البابوات إىل . مسلمين يهوداً أم
ويستخدم فيراري جمموعة متنوعـة مـن الوثـائق ليبـين تطـور موقـف الفاتيكـان مـن 
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وهـــو يســـتخدم أوراقـــاً مـــن حمفوظـــات الواليـــات املتحـــدة، وبريطانيـــا، وفرنســـا، . القـــدس
عشر رسـالة بابويـة  ، أصدر البابا بيوس الثاين١٩٤٨ففي سنة . وإيطاليا لدعم حجاجه

الوصــول والــدخول إىل األمــاكن املقدســـة "مهمــة دعــا فيهــا إىل ضــمانات دوليـــة لتــأمين 
). ١٢١ ص" (املتنـاثرة يف فلســطين وحريــة العبــادة واحتـرام األعــراف والتقاليــد الدينيــة

أوالً، كـان . ويذهب املؤلف إىل أن عدة عوامل حملت البابا علـى املطالبـة بتـدويل القـدس
إىل وقــوع املــزارات ) ١٩٤٨(اإلســرائيلية  - كــان يخشــى أن تــؤدي احلــرب العربيــةالفاتي

وكــان ثمــة اقتنــاع بــأن احلكومــة اإلســرائيلية ســتقوم . املســيحية يف قبضــة اإلســرائيليين
" تلغــــي أي وجــــود مســــيحي أو مســــلم يف مدينــــة القــــدس اجلديــــدة"كــــي " جهــــد هــــادئ" بـــــ
الثاين بتدويل القدس يكمن يف خماوف  والعامل الثاين وراء مطالبة بيوس). ١٢١ ص(

وأن تغـــدو  ،الفاتيكـــان مـــن أالّ يـــتمكّن الالجئـــون الفلســـطينيون مـــن العـــودة إىل أراضـــيهم
أخيراً يـذكر فيـراري الـدور املهـم الـذي قامـت . القدس، يف نظر البابا، مالذاً آمناً لالجئين

فقـد . همم املتحدة وتمريـرفرنسا وكثير من دول أميركا الالتينية به لدعم التدويل يف األ
. نشــأ صــراع عنيــف وتطــور بــين الــدول الكاثوليكيــة والــدول ذات األكثريــة البروتســتانتية

ويــذهب فيــراري إىل أن إصــرار الفاتيكــان العنيــد علــى تــدويل مدينــة القــدس كلهــا جوبــه 
  .١٩٥٠شديدة أشرفت احلكومة اإلسرائيلية عليها يف ربيع سنة " حملة بروتستانتية" بـ

.  الفصــــل اخلــــامس يفصّــــل فيــــراري تطــــور العالقــــات بــــين الفاتيكــــان وإســــرائيلويف
كانـــت هـــذه العالقـــات رهينـــة املـــد واجلـــزر يف العالقـــات بـــين الشـــرق والغـــرب والعالقـــات 

ففــي اخلمســينات والســتينات، مــع ظهــور كثيــر مــن الــدول التــي . اليهوديــة - الكاثوليكيــة
يــــــاز بتعاطفهــــــا املعلــــــن مــــــع القضــــــية اســــــتقلت حــــــديثاً، ومــــــع إنشــــــاء حركــــــة عــــــدم االنح

الفلســطينية، ومــع خيــارات الفاتيكــان الفلســفية باعتمــاد موقــف سياســي يــدعو إىل إقــرار 
وكــان . الســالم وتوطيــده بالعــدل، كانــت العالقــات الدبلوماســية مــع إســرائيل غيــر واردة

يف الفاتيكـــان قـــد اعتمـــد، مـــن خـــالل البابـــا بـــولس الســـادس، موقفـــاً مؤيـــداً للفلســـطينيين 
وبلـغ اهتمـام البابـا بـولس السـادس بالشـرق األوسـط ذروتـه خـالل رحلتـه . القول والفعـل

، وهـي الزيـارة الوحيـدة التـي قـام بهـا حبـر ١٩٦٤التاريخية إىل األراضـي املقدسـة سـنة 
وقد أراد البابا بولس السـادس أن يتـابع ويعـزز رسـالة اجملمـع . أعظم إىل الشرق األوسط
ومـــرت العالقـــات بـــين . قـــات أفضـــل مـــع اإلســـالم والعـــامل العربـــيالفاتيكـــاين الثـــاين لعال
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الفاتيكـــــان وإســـــرائيل، يف عهـــــد البابـــــا بـــــولس الســـــادس، بمرحلـــــة وعـــــرة ذروتهـــــا إدانـــــة 
، واللقــاء ١٩٦٧القــدس بعــد احتاللهــا ســنة " تهويــد" حملــاوالت اإلســرائيلية لـــاالفاتيكــان 

ة مطــــران القــــدس للــــروم ، والســــجال بشــــأن قضــــي١٩٧٣بــــين البابــــا وغولــــدا مئيــــر ســــنة 
، ومأســـاة لبنـــان )١٩٧٧ - ١٩٧٤(الكاثوليـــك، النائـــب البطريركـــي هيالريـــون كبـــوجي 

  ).١٧٩ ص(
ويف أيـــام البابـــا يوحنـــا بـــولس الثـــاين، اعتمـــد الفاتيكـــان مقاربـــة متوازيـــة للصـــراع 

ـــز فيـــراري علـــى الطبيعـــة البراغماتيـــة للنظـــرة البابويـــة . الفلســـطيني - اإلســـرائيلي ويركِّ
فقـــد أضـــحت نكبـــة . ئدة، يومهـــا، إىل الشـــؤون الدوليـــة وال ســـيما يف الشـــرق األوســـطالســـا

وملكافــأة ياســـر عرفــات علـــى . الفلســطينيين الزمـــة دائمــة التكـــرار يف البيانــات البابويـــة
ويف هـذه األثنـاء . اعتماد احلل الدبلوماسي للصـراع مـع إسـرائيل، اسـتقبله البابـا مـرتين

اجلالية اليهودية يف الواليـات املتحـدة واحلكومـة  جانب كانت اجلهود احلثيثة تبذل من
. اإلسرائيلية واإلدارة األميركية للضغط على الفاتيكان وحمله علـى االعتـراف بإسـرائيل

وضاعف البابا يوحنا بولس الثاين اخلطوات اإليجابيـة حيـال الشـعب اليهـودي، كزيـارة 
اري يشـــير، مـــع ذلـــك، إىل أن لكـــن فيـــر. معســـكر اعتقـــال أوشـــفيتز وحمفـــل رومـــا اليهـــودي

فقـد أرادت . التقارب بين الفاتيكان وإسـرائيل تعرقـل جـراء حـوادث كبـرى كحـرب اخللـيج
احلكومــــة اإلســــرائيلية أن يــــتم حتريــــر الكويــــت علــــى حســــاب تــــدمير قــــدرة صــــدام حســــين 

ومل يكن ذلـك ليحـدث، يف نظـر إسـرائيل، مـن . العسكرية، وبذلك إلغاء خطره على إسرائيل
أمّـا . بهة بين الواليات املتحدة وحلفائها من جهة والعـراق مـن اجلهـة املقابلـةدون جما

الفاتيكان فقد اعتمد مقاربة أشد حـذراً خوفـاً مـن أن تسـمِّم املواجهـة يف اخللـيج العالقـة 
واحلـق أن البابـا يوحنـا بـولس . الدقيقة بـين املسـلمين وبـين جيـرانهم املسـيحيين العـرب

 حـــــل ســـــلمي للنـــــزاع، وجنَّـــــد دبلوماســـــية الفاتيكـــــان إلقنـــــاع الثـــــاين دعـــــا عـــــدة مـــــرات إىل
  .الواليات املتحدة واجملموعة األوروبية باعتماد لهجة أقل ميالً إىل احلرب

ويخلص فيراري يف اخلاتمـة إىل أن الفاتيكـان تخلَّـى عـن مطالبتـه بتـدويل القـدس، 
بانتظــــــــــار أو الســــــــــيادة الفلســــــــــطينية (وبــــــــــات يرضــــــــــى اليــــــــــوم بالســــــــــيادة اإلســــــــــرائيلية 

اجلــزء القــائم وراء (، لكنــه ســيطلب ضــمانات دوليــة ملدينــة القــدس القديمــة )املفاوضــات
ويقـــــول املؤلـــــف ذو االتصـــــاالت الوثيقـــــة بأمانـــــة ســـــر الدولـــــة بالفاتيكـــــان، إن ). األســــوار

كرسي روما يودُّ أن تضـمن حريـة الوصـول إىل األمـاكن املقدسـة وحريـة العبـادة جلميـع 
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وســـيطلب مـــن إســـرائيل أن تتعهـــد أمـــام ممثـــل . وجـــودة يف القـــدساجلماعـــات الدينيـــة امل
واملسـتوى مــن الضـمانات التـي يطلبهــا ). ٢١٤ ص(لـألمم املتحـدة احتـرام هــذه احلقـوق 

الفاتيكــان هــو احتــرام هويــة القــدس التاريخيــة مــن حيــث املبــاين واملقامــات واملــزارات 
دينــة القديمــة حتــت إشــراف ويتمنــى الفاتيكــان أن يــرى امل. واملتــاحف والبيئــة اخلارجيــة

القـــدس بمـــا هـــي ميـــراث ثقـــايف : اليونســـكو ورعايتهـــا مثـــل مدينـــة البندقيـــة يف إيطاليـــا
أخيـــراً، املســـتوى الثالـــث مـــن الضـــمانات هـــو ذاك املتعلـــق باجلماعـــات . ودينـــي للبشـــرية

مــنح هــؤالء ضــمانات دوليــة كتلــك املنصــوص يُهنــا يــود الفاتيكــان أن . القــدسباملقيمــة 
؛ ضـــمانات حتمـــي بحـــزم حقـــوق )CSCE(مـــؤتمر األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا  عليهـــا يف

  .القدسباإلنسان التي للمسيحيين واملسلمين املقيمين 
مــــاً يســــتطيع العلمــــاء والقــــراء اإليطــــاليون أن لقــــد أعطانــــا فيــــراري كتابــــاً مهمــــاً وقيّ

أمّا . رائيليعتمدوا عليه اعتمادهم على مصدر مهم لتحليل العالقات بين الفاتيكان وإس
  .الباحثون األميركيون فعليهم أن ينتظروا ترجمة حمتملة له

  جورج عيراين
  أستاذ العلوم السياسية يف

  )بيروت(اجلامعة اللبنانية األميركية 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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