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  القدس يف الوثائق الفاتيكانية
  .املطران إدمون فرحات

  .١٩٩١دار النهار للنشر، : بيروت
  

يبدو مصير مدينة القدس األكثر غموضاً بين املصاير األخرى لألراضي 
التي فبينما تنهمك الوفود العربية واإلسرائيلية، . ١٩٦٧العربية احملتلة منذ سنة 

اجتمعت حول طاوالت املفاوضات يف مدريد وواشنطن وموسكو، يف تقديم املشاريع 
واحللول والتصورات املتعلقة بمصير الضفة الغربية وقطاع غزة واجلوالن واجلنوب 
اللبناين، ويف حين تبدو هذه املشاريع واملقترحات واضحة تماماً إىل حد كبير، فإن 

فاإلسرائيليون أطلقوا شعارهم منذ زمن . الشعارات مصير القدس مل يتجاوز حتى اآلن
: والفلسطينيون ما برحوا يرددون". القدس املوحدة عاصمة أبدية إلسرائيل: "بعيد

ويكاد الكثير من دول العامل يؤكد أال تقسيم جمدداً ". القدس عاصمة الدولة الفلسطينية"
شكل السالم الذي يتم ملدينة القدس، وأن املدينة يجب أن تبقى موحدة مهما يكن 

، ١٩٦٧فإذا كان العرب واإلسرائيليون ظلوا يتقاسمون املدينة حتى سنة . التوصل إليه
لكن أيّ . عندما احتلتها إسرائيل وضمتها إليها، فإنهم اليوم يتنازعون يف شأنها

  تنازع هذا بين صاحب احلق ومغتصبه؟
جاء ليسد احلاجة إىل كتاب راهن، " القدس يف الوثائق الفاتيكانية"إن كتاب 

، زمن البابا ليون الثالث عشر، حتى ١٨٨٧إظهار موقف الفاتيكان من القدس منذ سنة 
، أي منذ احلكم العثماين، متدرجاً نحو االنتداب البريطاين ومطالب احلركة ١٩٨٦سنة 

، مروراً بمختلف األحداث اإلقليمية والدولية التي ١٩١٧الصهيونية وإعالن بلفور سنة 
  .١٩٤٨، يف النهاية، إىل قيام إسرائيل سنة أدت

وثيقة، يرجع تاريخ األويل منها إىل  ١٠٠يحتوي الكتاب على 
، وهي "لتكن القدس واألماكن املقدسة حمروسة ومصانة"، وعنوانها ٢٦/١٢/١٨٨٧

األرض التي تقدست بأقدام ابن : الثالث عشر، وينتهي بوثيقة بعنوان" الوون"للبابا 
الة من البابا يوحنا بولس الثاين إىل جملس جمعية القبر املقدس ، وهي رس"الله

يف الفصل األول كلمة للرئيس : والكتاب يف أربعة فصول. ١٥/٥/١٩٨٦بتاريخ 
وتعريف بالكتاب من إميليو كولومبو  –وهو السفير السابق يف الفاتيكان  –شارل حلو 

جيوفاين رويل؛ يف الفصل الرئيس السابق للحكومة اإليطالية، وتقديم من اليسوعي 
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الثاين عرض للوثائق البابوية؛ يف الفصل الثالث أربع مذكرات فاتيكانية تنتمي إىل 
أعمال الدبلوماسية؛ أما الفصل الرابع، فيتضمن مالحق حتتوي مقاالت وتعليقات 

  .صحافية ودراسات نشرتها الصحف الفاتيكانية



 

 
 

  

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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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