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 *والالهوتية والقانونية السياسية األطر: وإسرائيل الفاتيكان بين االتفاقيات
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 واالجتماعية التاريخية األبعاد مع تتعامل التي للتحليالت لالهتمام ومثيرة مفيدة خالصة احملرَّر الكتاب هذا
 30 يف وُقّع الذي االتفاق وهو ،"إسرائيل ودولة الفاتيكان حاضرة بين األساسي االتفاق" لـ والقانونية والدينية

 أميركا، يف الكاثوليكية اجلامعة يف القانون أستاذ برغر، مارشال حمرره كتب وقد. 1993 ديسمبر/األول كانون
 مباشرة عالقة ولهم معروفون خبراء املساهمين ومعظم املقدسة، واألماكن القدس مسألة مع تتعامل مؤلفات عدة

 يف رئيسية قضايا مع يتعاملون الكتاب، هذا يف وهم،. والفاتيكان إسرائيل سياسات يف بالتأثير مباشرة غير أو
 املقدسة األماكن ووضعية ونتائجه، لالتفاق القانوين البعد مثل وإسرائيل، الفاتيكان بين الثنائية العالقات
 الدينية، احلرية وقضايا اليهودية، – الكاثوليكية والعالقات املقدسة، األرض يف املسيحي الوجود ومستقبل
 والقدس إسرائيل يف الكنسية األمالك جتاه ائيليةاإلسر املالية للسياسة حل دون من تزال ال التي اخلالفية والقضية

  .احملتلة
 السياسة يف واجلزر للمد رهينة اليهودية الدولة مع الفاتيكان اتفاق أن هو الكتاب لهذا الضمني املعنى إن

 ذلك يف بما الفلسطينية، لألراضي اإلسرائيلي االحتالل عن جنمت التي التكتيكية والوقائع الداخلية اإلسرائيلية
 الفاتيكان بين دبلوماسية عالقات إقامة أن رأوا الذين خطأ األرض على اجلارية األحداث أثبتت فقد. القدس

 باملصادرة إسرائيل قيام إن إذ التعاون؛ من ومزيد أفضل فهم إىل يؤدي مهماً فاصالً  حداً  ستكون وإسرائيل
 الداخلية الفلسطينية بالسياسة وتالعبها للكهنة، ومضايقاتها شرائها، أو الكنيسة تمتلكها التي للعقارات املستمرة
 يف املهد كنيسة وحصارها ،)1999 – 1997( الناصرة مسجد بشأن اخلالف ذلك إىل يشير كما سياسية ألغراض

  .وإسرائيل الفاتيكان بين العالقات يف التوتر استمرار يف يساهم ذلك كل ،2002 سنة حلم بيت
 ردات كانت فلسطين، يف لليهود قومي وطن بإنشاء القاضي املعلن، وهدفها الصهيونية حركةلل األوىل األيام منذ
 املقدسة األماكن وضع على منصباً للبابوية املركزي االهتمام كان وقد. معظمها يف سلبية الفاتيكان فعل

 موقف يف تطور حدث ،1948 سنة ومنذ. املقدسة األرض يف ومصاحلها الكاثوليكية الكنيسة وحضور ومصيرها،
 وموضوعية ممتازة صورة ميالن، جامعة يف الكنسي القانون أستاذ فيراري، سيلفيو ويرسم. إسرائيل من الفاتيكان

 املقدسة األماكن سقطت عندما ،1967 حرب أعقاب يف وخصوصاً وإسرائيل، الفاتيكان بين العالقات لتطور
 للتوصل اإلسرائيلية احلكومة مع مباشرة غير حمادثات إجراء الفاتيكان وآثر اإلسرائيلية السيطرة حتت املسيحية

 الهوى من مزيج بأنه التطور هذا وصف ويمكن. فلسطين يف الكاثوليكية املصالح وضع بشأن موقت اتفاق إىل
  .السياسية والبراغماتية الالهوتي

 االتفاق" بشأن التفاوض فيه تم الذي والقانوين التاريخي السياق فهم يف القارئ اآلخرون املساهمون ويساعد
 االحتاد انهيار: العاملي املسرح على كبرى تاريخية أحداث 1993 وسنة 1989 سنة بين ما جرت فقد". األساسي

 الواليات بقيادة اخلليج حرب الوسطى؛ أوروبا دول من كثير يف الديمقراطية إىل والعودة السابق السوفياتي
 الفاتيكان وكان). 1993( أوسلو اتفاق ؛)1991( األوسط الشرق سالم عملية بداية ؛)1990( العراق ضد املتحدة
 من كجزء القدس بمستقبل املتعلقة القضايا يف البحث عند سيما وال ،"السالم عملية" خارج يُترك أالّ  على حريصاً

 الرئيسية الفاتيكان أهداف من وكان. أميركية برعاية والفلسطينيين اإلسرائيليين بين النهائي الوضع مفاوضات
 إىل ونظراً . حتتلها التي الفلسطينية واألراضي إسرائيل يف تعيش التي اليهودية غير للطوائف الدينية احلقوق حماية

 أنظر( املسيحيين حقوق عن فضالً املسلمين بحقوق يتعلق االهتمام هذا كان فقد اإلنسان، حقوق جتزئة إمكان عدم
 القدس مدينة: املقدسة األماكن جتاه السياسة"و ،"*1967 سنة منذ القدس جتاه لسياسةا: "دمبر مايكل دراستَي
 جاغر ماريا – ديفيد كتبهما اللذين الفصلين بحسب الفاتيكان، تبنى وقد".**  األوسط الشرق نزاع يف القديمة

 اإلنسان حقوق جتعل التي وهي أوروبا، يف والتعاون لألمن هلسنكي مؤتمر يف املستخدمة نفسها اآللية وفيراري
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 آلية توسيع بإمكان يأمل البابوي الكرسي وكان. والغرب الشرق بين للعالقات الشمس عبّاد صبغة اختبار بمثابة
 حقوق الحترام مؤكدة ضمانات دون من والسالم األمن تعزيز يمكن ال إذ بأكمله، األوسط الشرق لتشمل مماثلة

  ).روزن وديفيد فولباك جيورجيو كتبهما اللذان الفصالن( واملعتقد العبادة حق مقدمها ويف وحمايتها، اإلنسان
 ثمة املثال، سبيل على. فلسطينية أو عربية نظر وجهة أي على اشتماله عدم الكتاب هذا يف الكبرى الثغرات ومن

 من كان احلالة، هذه ويف. إسرائيلي حمام مؤلفه لكن الفلسطينية، التحرير ومنظمة الفاتيكان بين االتفاق عن فصل
 يف الفلسطينية التحرير منظمة ممثل مثل رسمي مسؤول جانب من وخصوصاً فلسطينية، نظر وجهة تقديم األفضل
 بين" األساسي االتفاق" توقيع على أعوام عشرة مرور بعد الوراء، إىل وبالعودة. والفاتيكان املتحدة اململكة

 يمكن وال. السياسية والبراغماتية الالهوتي للهوى خاضعة تزال ال الطرفين بين العالقة فإن وإسرائيل، الفاتيكان
 الوقت، ذلك يف حمقاً، ستالين كان هل. الواقعية السياسة على البابوية بالبيانات حتيط التي الرمزية تتغلب أن

  ؟"البابا لدى العسكرية الفرق عدد هو ما: "الشهير سؤاله طرح عندما
  إيراين إميل جورج

  وإدارته النزاع حتليل أستاذ
  يف رودرز رويال جامعة يف

   كندا كولومبيا، بريتيش فيكتوريا،
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