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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

  البد لكل متابع ومهتم، وهو ملفالصهيونية المسيحية ملفاَ من الملفات الساخنة والمهمة وهو يتناول هذا العدد

سية التي تدفع جانب من العوامل األسا أن يلم ويحيط به، أذ أنه يسلط الضوء على بالتحدي الصهيوني

 ومن خالل تتبع مواد الملف المختلفة . ومده بعوامل الديمومة والبقاءلدعم الكيان الصهيونيبالواليات المتحدة 

حركة اإلصالح  زعيم مارتن لوثر كينغ الى أيام تمتديتوضح بشكل جلي أن جذور الصهيونية المسيحية 

  .في أوربا البروتستانتية

أقسام لكي تتم اإلحاطة النسبية بعدد البأس به من المقاالت والدراسات واألبحاث وسيتكون هذا الملف من عدة 

، والغرض من هذا كله هو وضع القارئ في أجواء الملف وألوانه المختلفة لكي تكون  ذات العالقة كتبوال

  .لحساس والمهماعوناَ في فهم واستيعاب األبعاد المختلفة لهذا الموضوع 

  :ر الواردة في هذا العددوفيما يلي أهم األفكا

 )١٩٤٨ -١٨٩١الصهيونية المسيحية (ومن أشهر وأثمن ما كتب في هذا الموضوع كتاب بول ميركلي الموسوم 

)The Politics Of Christian Zionism(  

 
 مسيحي الذي يحكم اآلن في البيت األبيض أنه ينبغي أن يحرص جميع المسيحيين -خالصة فكر التيار الصهيو

ين تحته على دعم الكيان الصهيوني بكل الوسائل وتحريض جميع يهود العالم إلى الهجرة إلى فلسطين المنضو

  حسب معتقد هذا التيار لن تحدث إال إذا تحولت ) قيامة المسيح(والتجمع هناك ذلك أن 

  كل أرض فلسطين إلى أرض يهودية

 

ية منافع إقتصادية بالعكس نحن نخسر كثيرا بسب والء ليس بيننا وبين إسرائيل أية مصالح وال أ... الأنتم مخطؤون"

نا إلسرائل ومعاداتنا للعرب في قضيتهم الحساسة، فالسعودية أفضل لنا بكثير من إسرائيل من الناحية اإلقتصادية 

فيجب التمعن مليا ". فكيف ببقية بالد العرب، لكن الشيء الذي بيننا وبين إسرائيل شيء معنوي و ديني وشيء خاص

ي هذا التصريح الذي يثبت منظورا قد يبدو هامشيا في السياسة االمريكية و هو المنظور الديني فوراء دعم الواليات ف

  المتحدة األمريكة للكيان الصهيوني أسباب دينية محضة نعم أسباب دينية

 

نية المسيحية قامت قبلها لقد قامت الصهيونية اليهودية في القرن التاسع عشر لكن الصهيونية غير اليهودية، الصهيو

وهذه الصهيونية المسيحية هي التي قامت بإنشاء الصهيونية اليهودية ألنها تؤمن . بقرنين أي في القرن السابع عشر

وكانت هذه الدعوة قد " مملكة الرب في إسرئيل"بوجوب رجوع اليهود و تجمعهم من الشتات في أرض فلسطين 

ف و التشكيك و ظنوا أنها مؤامرة لجمعهم في أرض فلسطين و ذبحهم والتخلص قوبلت في البداية من اليهود بالتخو
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وهذه . من شرورهم في أوربا التي تتمثل في تمكنهم من الكثير من البلدان عن طريق التغلغل وعن طريق الربا

ي فالذي وراء الحركة الصهيونية المسيحية هي التي تفسر خلفيات الموقف األمريكي تجاه الصراع اإلسالمي الصهيون

  أمريكا في دعمها إلسرائيل هو المنظور الديني

 

. والمنظور الديني الصليبي يلعب في ما يتعلق بالسياسة الخارجية ألروبا بأكملها وألمريكا دورا مركزيا وليس هامشيا

. لصهيونية المسيحيةوهذه الحركة هي اليد العملية ل" الحركة التدبيرية "وبالنسبة ألمريكا فهناك تنظيما خطيرا يسمى 

  فما هو دور و أساليب و خطورة الحركة التدبيرية؟؟

 

هذه الحركة التدبيرية حركة إنجيلية متطرفة، ليست صغيرة و األعضاء المنخرطين فيها الملتزمين بالعضوية و باألداء 

و هذه .  الرقم في أورباو ما يقرب من هذا. المالي و بالبرنامج ال يقلون عن خمسين مليون عضو في أمريكا لوحدها

الحركة هي التي تسيطر على الكونغرس األمريكي بل و منذ سبعين سنة لم يطلع إلى رئاسة الدولة األمريكية رئيس 

  سواء كان من الجمهوريين أو الدمقراطيين أو من المستقلين إال و كان منتميا كامال للحركة التدبيرية

 

نتية التي أسسها مارتن لوثر قوامها إعادة اإلعتبار للتوراة بإعتبارها جزأ ال   والمعلوم أن قوام الحركة البروتستا

  يتجزأ من الكتاب المقدس

 

المصطنعة فاألمريكي ال يرى أمامه مسلما عربيا " دولة إسرائيل"لذا فعندما نطالب نحن المسلمون و العرب بإزالة 

   له يريد أن يلغي الشرط الضروري لنزول المسيحفلسطينيا يريد أن يستعيد حقه، بل يرى أمامه عدوا حقيقيا

 

للرئيس األمريكي لحماية الكيان الصهيوني و أمنه من " اإللتزام األخالقي"سنجد أن مذكرات أغلب الرؤساء تتحدث عن 

  منظور ديني خالص

 

  فكل هذا ال يمكن أن يفسر و بعد أن يتبين أن ليس هناك مصالح إقتصادية إال باإلعتقادات

  سيحية البروتستانتية التدبيرية الم

 

إلحدى الباحثات و الصحفيات األمريكيات الجريئات و هي " النبوءة و السياسة"و خير ما يقرأ في هذا الباب كتاب 

التي إستطاعت أن تتسلل إلى الحركة التدبيرية و أن تعيش داخلها و أن تتغلغل إلى أعلى مواقع " كريس هارسل"

   لتكشف كل أسرارهاالقرار و اإلدارة فيها

 

أمريكا و المنظور الديني في "إسمه ) الباحث الكبير و مترجم كتب كريس هارسل(و أيضا هناك كتاب لمحمد السماك 
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  "الصراع العربي اإلسرائيلي

 

في ) إسرائيل(المسيحيون المؤيدون للمبادئ الصهيونية القائمة أساساً على دعم حق ((المسيحيون الصهاينة هم 

 –ويعتقد هؤالء المسيحيون أن لليهود حقاً مقدساً في األرض المقدسة )).  ودعم استمرارها وبعث حضارتهاالوجود

  فلسطين على اعتبار أن اليهود هم الشعب المختار

 

ففي هذا القرن بدأت . بدأت مالمح المسيحية الصهيونية تتبلور منذ القرن السادس عشر على يد مسيحيي بريطانيا

  وما تفقد السيطرة على بعض الكنائس األخرى وخاصة في بريطانيا وبدأت الكنيسة في ر

  الحركة البروتستانتية بالظهور

 

 كتب هنري فينش أحد أبرز أعضاء مجلس النواب البريطاني إن اليهود سيعودون إلى ديارهم وإنهم ١٦٢١في عام 

بقون هناك إلى النهاية وأن اهللا سيبارك سيرثون تلك األراضي التي كانت ملكهم يوما ما وسيعيشون بأمان، وسي

  إال أن دعوته تلك لم تجد آذاناً صاغية من أعضاء مجلس النواب البريطاني. الشعوب التي تؤيد اليهود

 

الدولة (( مقاالً تحت عنوان ١٨٣٩كان شافيتسبيري من المقربين من زعماء مجلس النواب البريطاني ونشر عام 

إلى تشجيع اليهود على العودة إلى فلسطين بأعداد كبيرة ليعودوا مالّك أراضي الجليل دعا فيه )) والبعث اليهودي

  ويهودا على حد قوله

 

 حين تمكن من إقناع حكومة بالده بافتتاح قنصلية لها في القدس لتكون ١٨٣٨وبلغ تأثير شافيتسبيري ذروته عام 

  أول بعثة رسمية لبريطانيا إلى أرض فلسطين

 

 قاد وليم بالكستون حملة شعبية وإعالمية ضخمة للتأثير على الرئيس األمريكي بنيامن هريسون ١٨٩١ففي العام 

  مطالباً إياه بتأييد إقامة دولة لليهود في فلسطين

 

  أما ممولوا هذه الحملة فقد كانوا الملياردير ورجل النفط جون روكفلر، اإلعالمي البارز شارلز

   سكريبنر والصناعي مورغان

 

ن جيمس آرثر بلفور وزير الخارجية البريطاني مسيحي صهيوني كما ذكرت ابنة أخته ومؤلفة سيرته الذاتية وكا

  بالنش دوغديل
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استمرت الحركة المسيحية الصهيونية بالنمو منذ بدايات القرن العشرين ونجحت الحركة في زرع رجالها في حكومات 

د للويد جورج كان أشد إخالصاً للصهيونية المسيحية من وزير فرئيس وزرائها ديفي. بعض الدول وخاصة بريطانيا

  خارجيته اللورد جيمس آرثر

 

ومن أبرز البريطانيين الذين ساهموا بطريقة مباشرة وغير مباشرة بتأسيس المسيحية الصهيونية كل من بنيامين 

يوت، بلميرستون السفير البريطاني ، جورج إل)الذي كان يهودياً ثم تنصر(ديزرائيلي رئيس وزراء بريطانيا السابق 

  في اسطمبول والجنرال اللنبي

 

ويتباهى المسيحيون الصهاينة بأن دورهم في الضغط على اإلدارة األمريكية لتبني وجهات النظر اإلسرائيلية هو أكبر 

  بكثير من دور اليهود أنفسهم

 

 ٧٠إن عددنا . مريكية هو حزام أمن إسرائيل األوحدإن الحزام اإلنجيلي في الواليات المتحدة األ((يقول جيري فولويل 

  ))مليون وإذا كان هناك شيء يجمعنا بسرعة فهو عندما نستشعر أن حكومتنا ابتعدت قيد أنملة عن تأييدها إلسرائيل

 

   منظمة ٢٥٠يقدر عدد المنظمات التابعة للمسيحيين الصهاينة في أمريكا والعالم بما يزيد على 

 

وكان جيري فولويل قد صرح . تبار الجنوب المركز األساسي للمسيحيين الصهاينة في الواليات المتحدةباإلمكان اع• 

)). حزام أمن إسرائيل((أما اآلن فهي القاعدة االنتخابية للحزب الجمهوري و. بأن هذه المنطقة هي الحزام اإلنجيلي

  لماذا؟ ألن الجنوب هو أكثر المناطق تديناً في أمريكا

 

وليس مستغرباً أن النفوذ ). إسرائيل(ستفتاء آخر لمعهد غالوب فإن كونك جنوبياً يعني أنك أكثر المؤيدين لـوفي ا

 ١٦ ألف كنيسة وحوالي ٤٢الكبير للبروتستانت في الواليات المتحدة على المؤتمر المعمداني الجنوبي الذي يضم 

  باإلمكان اعتباره نفوذ صهيوني، مليون عضو

 

لمن ((بايبس الذي عينه الرئيس بوش مؤخراً عضواً لمجلس إدارة معهد الواليات المتحدة للسالم  يقول دانييل 

أقول إن قسماً أساسياً ، يستغرب اتّباع الواليات المتحدة سياسات تختلف جذرياً عن تلك التي تتبعها الدول األوروبية

  قوي في ظل من الجواب في هذه األيام يعود إلى نفوذ المسيحيين الصهاينة ال

  ))وجود رئيس محافظ كالرئيس جورج بوش

 

وزير الدفاع دونالد رامسفيلد يتبنى عملياً مواقف المسيحيين المحافظين من القضية الفلسطينية لدرجة أنه يرفض 
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  إطالق صفة األراضي المحتلة على الضفة الغربية وقطاع غزة

 

وما داموا مشغولين . حة السياسية األمريكية في المدى المنظور سيبقى المسيحيون الصهاينة العباً أساسياً على السا

  فإن دورهم سيبقى مهما، )الجمهوري(بالعملية السياسية وملتزمين بحماس بالعمل مع الحزب السياسي الرئيسي 

 

وكان المؤتمر . فإن الرئيس بوش يدرك جيداً أن المسيحيين المحافظين كانوا األكثر حماسة للحرب ضد العراق

لذلك فإنه من غير الممكن لبوش أن يدير ظهره )). بالعادلة))المعمداني الجنوبي أكثر من وصف الحرب ضد العراق 

  ألكثر المؤيدين لسياساته وإلعادة انتخابه

 

وأود أن أشير هنا إلى أن البعض ينظر إلى مؤامرة مسيحية صهيونية تسير سياسة الواليات المتحدة في الشرق 

كل ما في األمر هو أن ما جعل المسيحيين الصهاينة قوة يحسب . والحقيقة أنه ال توجد أية مؤامرة. األوسط خاصة

والتضحية بأموالهم وأوقاتهم من أجل هدفهم ، وسائل الضغط، لها ألف حساب في الواليات المتحدة هو تنظيمهم الفعال

  وأصواتهم االنتخابية، الذي يؤمنون به

 

سيأخذ . ن في الواليات المتحدة قادرون على لعب الدور نفسه والتأثير على صنع القراروأعتقد أن العرب والمسلمي

  لكن السياسيين األمريكيين يصغون إلى أولئك المنظمين والفاعلين سياسياً ، ذلك بعض الوقت

 

ومن . ولقد بذل المسيحيون الصهاينة في العصر الحديث أكثر من عقدين من الزمن للوصول إلى ما وصلوا إليه

 المرشح المفضل للمسيحيين ٢٠٠٠السخرية أن المسلمين قد أعطوا أصواتهم لجورج بوش في انتخابات العام 

  الصهاينة

 

هي التي تحكم الصراع، وما اإللحاح على ) بحسب تعبير عابد الجابري(إذن المصالح، وال شيء غير المصالح 

 للصراع؛ أال وهو المصالح، فأمريكا ال مانع لديها من الحضور للجوهر الحقيقي" تغطية"الطبيعة الدينية للصراع إال 

في مواجهة أذربيجان " المسيحية"الفاعل إليران في المنظومة اإلقليمية، وال مانع من أن تدعم إيران جورجيا 

  "اإلسالمية"

 

ل وصوال لليمين  إنما يمث٢٠٠١ال شك أن وصول الرئيس بوش إلى رئاسة الواليات المتحدة األمريكية في يناير 

المسيحي للمشاركة في الحكم ويعني بكل وضوح دعما مطلقا إلسرائيل، ويعلن أنصار هذا االتجاه ضرورة أال تقحم 

اإلدارة األمريكية نفسها في محادثات السالم، وأن تأييد إسرائيل مسألة يأمر بها الكتاب المقدس بل يشجعون إسرائيل 

  لسطينية ألن اهللا يأمر بذلكعلى ضرورة الحفاظ على األراضي الف
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، حيث إن قناعتهم هي أن "تبني مستوطنة: " حملة عنوانها٢٠٠٢ونجد أن المتشددين األمريكيين قد أطلقوا مع مطلع 

  اهللا وهب الضفة الغربية وغزة للشعب اليهودي في األزمنة القديمة

 

 في شكل موجات بشرية متالحقة، وذلك في ومع اكتشاف الواليات المتحدة األمريكية ووفود الهجرات األوروبية

تشكل عنصرا بارزا في الحياة الثقافية " "االتجاهات الصهيونية"، فإننا نجد )١٩(النصف الثاني من القرن الـ

  "والسياسية

 

الهوتية، وتاريخية، وسياسية، وثقافية، وروحية، بين اليهودية : ومنذ البداية وجدت عالقة وثيقة ذات أبعاد مركبة

  البروتستانتية الطهرية، امتزجت هذه األبعاد فيما بينها وتعايشت إلى اآلنو

 

تحتل مكانة خاصة لدى األصوليين البروتستانت، ومع " كوطن لليهود"ومع بداية القرن الثامن عشر بدأت فلسطين 

  يهوديالوقت أصبح هناك اعتقاد راسخ في الالهوت البروتستانتي األمريكي األصولي بضرورة البعث ال

 

نظرية البعث اليهودي في فلسطين، " جوزف سميث"ويشهد التاريخ على تبني مؤسس الكنيسة المورمونية القس 

- ١٨٤١(القس وردر جريسون، والقس وليم بالكستون : وتتوالى األسماء من الالهوتيين اإلنجيليين المؤثرين

اليهود إلى العودة إلى وطنهم، بل وبالعمل على ، وسايروس سكوفليد، إلخ، وكلهم عملوا على اإلسراع بدفع )١٩٣٥

بإنشاء مستوطنة زراعية يهودية لتدريب المهاجرين "إنشاء مستوطنات لليهود مثلما فعل وردر جريسون الذي قام 

  "اليهود على شؤون الزراعة واإلنتاج الزراعي

 

 دولة يهودية في أوغندا أو األرجنتين بعث وعندما بدأ الزعيم الصهيوني يناقش مع الحكومة البريطانية إمكانية إقامة

إليه بالكستون توراة قد خط فيه خط تحت كل الفقرات التي تشير إلى إسرائيل وفلسطين، وأرفقه بتعليمات واضحة 

  مفادها أنه ال يصح اختيار غير فلسطين موقعا للدولة اليهودية

 

اء دولة يهودية بفلسطين يعد تتميما لبعض النبوءات وقد أيد جل اإلنجيليين واألصوليين العقيدة القائلة إن إنش

الكتابية، إال أن المؤمن العادي لم يكن ليفكر فيما تنطوي عليه هذه العقيدة من فرضيات كتابية وسياسية وال ما ينجر 

وبذلك بدأت المقاربة القدرية السابقية تتنامى في العديد من طوائف التيار األصولي في . عنها من تشعبات

  بروتستانتية، والسيما في صفوف جمهور المؤمنين وفي دوائر القساوسة المحافظينال

 

على الجانب اآلخر اعتبر تيار الصهيونية المسيحية االنتصار الفكري اإلسرائيلي، أكثر أهمية من تأسيس الدولة 

نبوءة التوراتية وإشارة وخاصة إحتالل إسرائيل للقدس كاملة، تحقيقا لل"، فقد رأت فيه، ١٩٤٨اليهودية في عام 
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  "إلقتراب نهاية األزمنة

 

جسد من سبق من الرؤساء " ألقى خطابا أمام الكنيست قال فيه ١٩٧٩وعندما زار الرئيس كارتر إسرائيل في مارس 

األمريكيين اإليمان بأن جعلوا عالقات الواليات المتحدة مع إسرائيل هي أكثر من عالقات خاصة، إنها عالقات فريدة 

لقد أقام كالً من إسرائيل . نها متأصلة في ضمير الشعب األمريكي نفسه وفي أخالقه وفي دينه وفي معتقداتهأل

  "والواليات المتحدة األمريكية مهاجرون رواد، ثم إننا نتقاسم معكم تراث التوراة

 

  "ا ينفذون إرادة اهللابأنهم حين يفعلون هذه األعمال وغيرها نيابة عن إسرائيل فإنم" السفارة"ويؤمن أعضاء "

 

منذ بداية التسعينيات وبعد نهاية حرب الخليج الثانية أصبح لحركة الصهيونية المسيحية دورها في تأمين كل ما من 

ولم تستطع الكنائس اإلنجيلية والتي تشكل الجسم الرئيسي للبروتستانت . شأنه تفعيل ما جاءت به النبوءات

بل إن بعضها جارت المنظمات والجماعات المدنية . لموازنة قوى اليمين المسيحياألمريكيين أن تلعب أي دور مؤثر 

  ..المورمون وشهود يهوه: المتشددة في تصوراتها مثل

 

إعالنا مؤيدا إلسرائيل في صحيفة ) السابقون األلفيون(، نشر القدريون المسيحيون ١٩٩٧في العاشر من إبريل 

القدس هي العاصمة الروحية والسياسية "الكتاب المقدس للتأكيد على أن نيويورك تايمز، واستخدموا عبارات من 

ووقع اإلعالن بات روبرتسون، ورالف ريد رئيس التضامن المسيحي ". للشعب اليهودي وحده طوال ثالثة آالف عام

  ماكتير عن منظمة الطاولة المستديرة، إضافة إلى فولويل. ، وأ)التحالف المسيحي(

 

سنطلب منهم جميعا عبر البريد اإللكتروني والفاكس " ألف كاهن إنجيلي في أمريكا ٢٠٠نياهو بوجود وأبلغ فولويل نت

  "والرسائل والهاتف، أن يتوجهوا إلى منابرهم الكنسية وأن يستخدموا نفوذهم لدعم دولة إسرائيل ورئيس وزاراتها

 

هود الذين رأوا فيها حركة انقالبية منذ تعاليم مصدر ارتياح للي"وعلى الجانب اليهودي كانت حركة اإلصالح الديني 

أرساها القديس بولس ومن بعده أوغسطين اللذان أكدا أن شريعة بني إسرائيل سقطت بسقوط حامليها، وأن إسرائيل 

  "أمة زالت من الوجود مرة وإلى األبد

 

ر عنه في كتابه الصادر عام موقف مؤيد لليهود في أوروبا عب" مارتن لوثر"ويالحظ أنه في نفس الوقت كان لـ

ويبدو أنه في هذا الكتاب كان يأمل في ضم اليهود إلى المسيحية؛ حيث عبر " المسيح ولد يهوديا"بعنوان ) م١٥٢٣(

، محرًضا األمراء "اليهود وأكاذيبهم"في كتاب ) م١٥٤٣(عن موقفه المناهض لهم بعد عشرين عاًما؛ أي في عام 

  ..  وعزلهم ومصادرة ثرواتهم وطردهم إلى أرض كنعان من حيث جاءوااأللمان على إقتالع اليهود
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 وهي الحركة األكثر تشدًدا في الحركات البروتستانتية قد التزمت التفسير Puritans" الطهريون"بيد أن حركة 

 تاريخًا، كما اعتبروا األساطير والنبوءات العبرية. الحرفي المقدسي؛ حيث اعتبرت التوراة كلمة اهللا المعصومة

والشريعة الموسوية قانونًا، وَعمدوا أوالدهم بأسماء عبرية، وقدسوا يوم السبت، وأدخلوا اللغة واألدب العبريين إلى 

المدارس، وأصبحت العبرية لغة القداس في الكنائس، وأدخلت في القداس نصوصا من التوراة؛ بل إن العبرية دخلت 

  في نسيج الحياة اليومية لألمة

 

عودة البروتستانت الطهريين البريطانيين إلى العهد القديم وإعادة توظيفه سياسيا خاصة فيما يتعلق باليهود بات وتعد 

  بمثابة حاضنة ثقافية خرجت منها الصهيونية الدينية ثم الصهيونية السياسية

 

بإسرائيل ) "١٦٥٨-١٦٤٩(لقد تماهى الطهريون مع اإلسرائيليين القدامى، فوصفت بريطانيا في عهد كرومويل 

 بجعل الشريعة ١٥٧٣البريطانية وصهيون اإلنجليزية، ووصف الطهريون أنفسهم بأبناء إسرائيل وطالبوا منذ 

  "الموسوية ملزمة لألمراء المسيحيين

 

تفرض " سيسيل روث"كما أسماها المؤرخ اليهودي " إحياء السامية"وما أن حل القرن السابع عشر حتى أخذت ظاهرة 

  تكتسب االعتراف في األوساط الرسمية والشعبيةنفسها و

 

وقد ارتبطت هذه الفكرة بصياغة عالقة الهوتية مباشرة بتصور دولة يهودية حديثة تتميما لنبوءة الكتاب المقدس 

وقد صارت إنجلترا مركز هذه . مقيدا إبليس" الحكم األلفي"حيث يعود السيد المسيح إلى األرض كملك لمدة ألف عام 

  ة التي تزايد نفوذها مع مطلع القرن التاسع عشرالنزع

 

: يمكن القول بداية إن رفض هذه الفكرة هو ما استقرت عليه الكنيسة الشرقية وأغلب الكنائس الرئيسية في الغرب

حيث الربط بين إقامة دولة يهودية والتفسير الحرفي للنصوص . الكاثوليكية والتيار الرئيسي للكنيسة اإلنجيلية

سير التاريخي للكتاب المقدس، وتمييز اليهود الذي يعيد فكرة أنهم المختارون والمدعوون، فالمسيحية فتحت والتف

  الباب للجميع، واهللا ال يميز شعبا بعينه

 

يضفي على الصهيونية صبغة عالمية تربطها بالمسيحية ككل، وهو أمر " الصهيونية المسيحية"والواقع أن مصطلح 

؛ إذ ليس هناك صهيونية مسيحية في الشرق؛ بل إن أوائل المعادين للصهيونية بين عرب مخالف تماما للواقع

كما أن الكنيستين الكاثوليكية واألرثوذكسية تعارضان الصهيونية على أساس .. فلسطين كانوا من العرب المسيحيين

  ته ومطلقيتهغير علمي؛ نظرا لعمومي" الصهيونية المسيحية"ولذا، فإن مصطلح . ديني مسيحي أيضا
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ويذكر أيضاً في هذا المجال هنري دراموند، عضو مجلس العموم البريطاني الذي تخلى عن عمله السياسي بعد زيارة 

  األرض المقدسة ونذر حياته لتعليم األصولية المسيحية وعالقتها بضرورة عودة اليهود إلى فلسطين

 

كومونولث يهودي في "طلقت من هناك ألول مرة خطة إلقامة انتقل االهتمام األوروبي باليهود إلى فرنسا؛ حيث ان

فلسطين، مقابل القروض اليهودية للحكومة الفرنسية، ومساهمة اليهود في تمويل حملة نابليون بونابرت الحتالل 

ويعد نابليون بونابرت هو أول رئيس دولة يقترح استعادة دولة يهودية في ". المشرق العربي بما فيه فلسطين

  نفلسطي

 

وزير خارجية إنجلترا، ورئيس وزرائها فيما بعد، من أشد المتحمسين ) ١٨٦٥-١٧٨٤(ويعتبر اللورد بالمرستون 

  لتوطين اليهود في فلسطين

 

وقد عمل جاهدا إلعادة اليهود إلى فلسطين؛ ألنهم . »شعب اهللا القديم«كان شافتسبري يطلق على اليهود دائما تعبير 

  جيء المسيح ثانية، واألداة التي من خاللها تتحقق النبوءة التوراتيةمفتاح الخطة اإللهية لم

 

وال يخفى على القارئ لإلستراتيجيات البريطانية الربط بين حصار مشروع محمد علي النهضوي والتوسعي وإعادة 

  اليهود ليكونوا عقبة أمام أية مؤامرات شريرة مستقبلية من تدبير محمد علي أو خلفه

 

ابن المبشر الذي عمل في السفارة البريطانية بفيينا، وكان " وليم هنري هتشلر" هذا المقام نسيان القس ال يمكن في

، وكان من المؤيدين بحماس لتيودور هرتزل، وبذل كل ما لديه من أجل القضية "يحترم اليهود احتراما شبه أسطوري"

  الصهيونية لمدة تناهز الثالثين سنة

 

د في فلسطين مسألة تداخلت فيها المعتقدات التوراتية والطموحات اإلمبريالية السياسية وهكذا صار توطين اليهو

واإلستراتيجية، وعلى هذه القاعدة تعددت الدعوات األوروبية التي التقت بالمخططات الصهيونية السياسية؛ خاصة بعد 

  عقد المؤتمر الصهيوني األول
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   مسيحي يفصح عن نفسه-الصهيو 

  عبد اهللا فهد النفيسي. د: بقلم 

تصريحات وخطب الجنرال وليام بـويكين نائـب        

وكيل وزارة الدفاع األميركية لشؤون المخـابرات       

ودعم الجهـد الحربـي األخيـرة ضـد اإلسـالم         

والمسلمين كدين وكأمة وقوله بأن المسلمين يعبدون       

إن الحرب ضد اإلسالم    و) إلهاً حقيقياً (وليس  ) وثناً(

والمسلمين ليس فقط مشروعة بل واجبة بالنـسبة        

للمسيحيين واليهود، قوله هذا لم يأت مـن فـراغ          

وليس فلتة لسان أو زلة شخصية بل هـو اتجـاه           

راسخ في الواليات المتحدة اتباعه يفـوق عـددهم         

السبعين مليوناً من المواطنين األميركـان الـذين        

 والجنوب  Mid-Westيتركزون في وسط الغرب     

عموماً ولهم مئات الكنائس والمعابد وعندهم قنوات       

تلفازية كثيرة ومئات اإلذاعات المنـشورة فـوق         

األراضي األميركية وفي أنحاء عديدة من أقطـار        

 مـسيحي   -العالم ومن إعالم هذا التيار الـصهيو      

جيري فالويل وبات روبرتـسون     : التالية أسماؤهم 

سبق هؤالء الجنـرال    وبيلي غراهام وغيرهم وقد     

بويكين ومنذ أشهر بسب القرآن الكريم والرسـول        

صلى اهللا عليه وسلم ووصفه روبرتـسون بكافـة         

األوصاف المشينة ولم يفعل المسلمون شـيئاً ولـم         

يحركوا ساكناً وال تحركت حكوماتهم ولـو كـان         

 اآلن في    روبرتسون المسلمون فعالً إرهابيين لكان   

  .بيت الدود

 مسيحي إذن تيـار راسـخ فـي         - التيار الصهيو 

الواليات المتحدة وقد كتب فـي هـذا الموضـوع          

الكثير من الكتب في الواليات المتحدة نفسها وفـي         

ومن أشهر وأثمن مـا كتـب فـي هـذا           أوروبا  

الصهيونية ( الموسوم    بول ميركلي  الموضوع كتاب 

    The Politics Of (١٩٤٨ -١٨٩١المسيحية 

   Christian Zionism ( .تتبع فيـه ميركلـي   ي

العالقة بين الحركة اإلنجيلية المسيحية والحركـة       

الصهيونية وأن األولى حضرت كـل مـؤتمرات        

الصهاينة وشـاركت فـي مـداوالتها وحرضـت         

الصهاينة على السعي لتأسيس وطن قومي يهودي       

في فلسطين وشاركت مشاركة فعالة في التحضير       

أن الدبلوماسي والسياسي لهذا األمـر ومـن أراد         

 القيم ومن لـم يجـده       ميركلييتفصل فليقرأ كتاب    

 المنشورة في بيـروت     محمد السماك فليقرأ كراسة   

 )الـصهيونية المـسيحية  (وعنوانها  ) دار النفائس (

وهي كراسة قيمـة وثمينـة وثريـة مـن حيـث            

المعلومات، وقد تفصل في هذا الموضوع يوسـف        

: الحسن في أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان      

 وقـد   )بعد الديني لسياسة الواليـات المتحـدة      ال(

نشرت هذه األطروحة في سلسلة مركز دراسـات        

الوحدة العربية في بيروت وهي أطروحـة قيمـة         

  .وثمينة وثرية للمهتمين بمتابعة تفاصيل هذا األمر

 مسيحي الذي يحكـم     -خالصة فكر التيار الصهيو   

اآلن في البيت األبيض أنه ينبغي أن يحرص جميع         

يحيين المنضوين تحته علـى دعـم الكيـان         المس

الصهيوني بكل الوسائل وتحريض جميـع يهـود        

العالم إلى الهجرة إلى فلسطين والتجمع هناك ذلك        

حسب معتقد هـذا التيـار لـن        ) قيامة المسيح (أن  

تحدث إال إذا تحولت كل أرض فلسطين إلى أرض         

، ومحاولة رامسفيلد وزير الدفاع األميركي      يهودية

موضوع والحديث عن تحقيق مع بويكين ال       لملمة ال 

  .ينفي رسوخ هذا التيار في اإلدارة األميركية
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ال شك أن هذا التـداخل الـديني مـع المجهـود            

 سياسي في األفغـان والعـراق       -األميركي الجيو   

وعموم العالم اإلسالمي سوف يـنعكس بـإذن اهللا         

على عموم الوضع االستراتيجي األميركـي فـي        

مي لو أحسن المسلمون التعاطي معـه       العالم اإلسال 

  .بالشكل المطلوب

 األمريكي أسس التحالف الصهيوني 

 نقالَ عن موقع تنوير

الصهيونية و الكيان الصهيوني و  عند الحديث عن

 ر إلـى دتباتقوته العسكرية أو اإلقتصادية مباشرة 

هن المساعدات األمريكية للكيـان الـصهيونية       ذال

الـسياسي و   أو الـدعم سواء الماليـة أو العينيـة   

المعنوي و كثير منا يعزي هذه التحـالف بوجـود          

الكيان الصهيوني و  مصالح إقتصادية مشتركة بين

الواليات المتحدة األمريكية و إلثباث أو نفي وجود        

نتذكر التصريح الذي كان قد أدلى به  هذه العالقات

المغربية  قنصل أمريكي سابق بالمغرب للقناة الثانية

 إستفسارات حول هذا اإلنحياز األعمـى       ردا على 

بالتحالفـات اإلقتـصادية و    وكان السائل قد ربطه

المصالح المشتركة لكن القنصل األمريكـي الـذي        

... نوالأنتم مخطؤ ":ومتحمسا أجاب بـ كان شابا

 نا وبين إسرائيل أية مصالح وال أية منافعنليس بي

نـا  ء  إقتصادية بالعكس نحن نخسر كثيرا بسب وال      

الحـساسة،   سرائل ومعاداتنا للعرب في قضيتهمإل

فالسعودية أفضل لنا بكثير من إسرائيل من الناحية        

بالد العرب، لكن الـشيء   اإلقتصادية فكيف ببقية

الذي بيننا وبين إسرائيل شيء معنـوي و دينـي          

التمعن مليا في هذا التصريح  فيجب". وشيء خاص

اسة الذي يثبت منظورا قد يبدو هامشيا فـي الـسي         

و هو المنظـور الـديني فـوراء دعـم      االمريكية

 الواليات المتحدة األمريكة للكيان الصهيوني أسباب

   .دينية محضة نعم أسباب دينية

  المسيحية الصهيونية

لقد قامت الصهيونية اليهودية في القـرن التاسـع         

الصهيونية غير اليهوديـة، الـصهيونية    عشر لكن

 في القرن السابعالمسيحية قامت قبلها بقرنين أي 

وهذه الصهيونية المسيحية هي التي قامـت       . عشر

بوجـوب   بإنشاء الصهيونية اليهودية ألنها تـؤمن 

رجوع اليهود و تجمعهم من الـشتات فـي أرض          

هـذه    وكانـت "مملكة الرب في إسرئيل"فلسطين 

الدعوة قد قوبلت في البداية من اليهود بالتخوف و         

عهـم فـي أرض   لجم التشكيك و ظنوا أنها مؤامرة

فلسطين و ذبحهم والتخلص من شرورهم في أوربا        

الكثير من البلدان عـن   التي تتمثل في تمكنهم من

 وهـذه الحركـة     .طريق التغلغل وعن طريق الربا    

هي التي تفسر خلفيات الموقف  الصهيونية المسيحية

األمريكي تجاه الصراع اإلسالمي الصهيوني فالذي      

ئيل هـو المنظـور   أمريكا في دعمها إلسرا وراء

كالنظام  وهذا شيء قد يبدو غريبا في نظام. الديني

األمريكي الذي يبدو وكأنه نظام علماني مدني غير        

غريبة ثـارث علـى    ديني بل ينتمي إلى منظومة

 عنـد   "الثورة على الكنيسة  "هذه  . الكنيسة وأبادتها 

تحكم الكنيسة في مقدارات الحياة  الغرب التي كانت

. ورة على دور الكنيـسة عمومـا      الغربية وليس ث  

الديني الصليبي يلعب فـي مـا يتعلـق     والمنظور

 بالسياسة الخارجية ألروبا بأكملها وألمريكا دورا

وبالنسبة ألمريكـا فهنـاك     . مركزيا وليس هامشيا  

وهـذه   " الحركة التدبيريـة "تنظيما خطيرا يسمى 
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فمـا  . الحركة هي اليد العملية للصهيونية المسيحية     

   الحركة التدبيرية؟؟  أساليب و خطورةهو دور و

  التدبيـريـة الحركـة

الحركة التدبيرية نسبة إلى كلمة تدبير هي حركـة         

هي يد للحركة الصهيونية و التي تعمل  أمريكية و

 لصالح الصهيونية اليهودية و ذلك لغايـة تحقيـق  

أهداف دينية فهذه الحركة تؤمن بخرافات و أشياء        

فاصلة يسمونها  ون معركةخطيرة من بينها أنه ستك

بين اليهود و حلفاءهم من جهة،      " الهرماجدون"بـ  

المسلمون و حلفاءهم من جهة  و بين أعداءهم و هم

آخرى و أنها سوف تنتهي بإبادة أغلب من علـى          

إنبعاثها من جديد بنزول السيد المـسيح   األرض و

سوف يجلس على كرسي إالله لكي يكـون        "الذي  

ألشرار و يحيـي األخيـار و   الفصل فيقتل ا الحكم

 فـي " (أعـداءه "طبعا " ينصر الدين و يذل أعداءه

هذه الحركـة التدبيريـة     . هم المسلمون ) تصورهم

األعضاء  حركة إنجيلية متطرفة، ليست صغيرة و

المنخرطين فيها الملتزمين بالعـضوية و بـاألداء        

عن خمـسين مليـون    المالي و بالبرنامج ال يقلون

 و ما يقرب مـن هـذا        .هاعضو في أمريكا لوحد   

الحركة هي التي تـسيطر    و هذه.الرقم في أوربا

على الكونغرس األمريكي بل و منذ سبعين سنة لم         

الدولة األمريكية رئيس سواء كان  يطلع إلى رئاسة

من الجمهوريين أو الدمقراطيين أو من المـستقلين        

فهـذه  . و كان منتميا كامال للحركة التدبيريـة  إال

و هي  لتي تسيطر على إختيار الرئيسالحركة هي ا

ورها تعود إلـى    ذكما أسلفنا صهيونية مسيحية و ج     

يسمونها حيث  كما" التصحيحية "ن لوثرترماحركة 

كان مارتن لوثر محاطا باليهود و تـأثر بالديانـة          

لحركـة  والمعلوم أن قـوام ا   اليهودية تأثيرا كبيرا

 إعادة التي أسسها مارتن لوثر قوامها البروتستانتية

اإلعتبار للتوراة بإعتبارها جزأ ال يتجزأ من الكتاب 

إلى يومنا هذا  ، و منذ القرن السادس عشرالمقدس

و البروتــستانت و بعــض الطوائــف المــسيحية 

لديهم في جـزأين   اآلخرى يطبعون الكتاب المقدس

إنجيل العهـد   "أي أنهم يجمعون بين بين دفتيه بين        

، )المحرفة طبعا(اة و هو التور كما يسمونه" القديم

 كما يسمونه و هو اإلنجيل" إنجيل العهد الجديد"و 

و يعتقد البروتستانت إعتقادا مركزيا بـأن       . الحالي

تعطيه أسسه  اإلنجيل ناقص و أن التوراة هي التي

و بعده و أن اإلنجيل هـو تكملـة للتـوراة و أن             

المسيحي و جزء من دينه،  التوراة جزء من عقيدة

 و بكل ما فيه من أسـاطير األرض         و هو يؤمن به   

هذا كلـه  " الحق اليهودي في فلسطين" الموعودة و

  إلى العقيدة المسيحيةتيبرهن أن كتاب التوراة دخل

كما أن اليهود نجحـوا     " يهضم"كامال من دون أن     

ترسـيخ   من خالل إختراقهم للكنيسة المسيحية، في

أصبح جزءا من العقيدة الصلبة للمسيحيين      " مفهوم"

عـودة المـسيح و    الشرط الرئيسي في" هو أن و

لـذا  " نزوله إلى األرض هو قيام دولـة إسـرائيل        

دولة "المسلمون و العرب بإزالة  فعندما نطالب نحن

المصطنعة فاألمريكي ال يـرى أمامـه       " إسرائيل

عربيا فلسطينيا يريد أن يستعيد حقـه، بـل    مسلما

 الـشرط  يرى أمامه عدوا حقيقيا له يريد أن يلغي

فنحن ) حسب إعتقادهم . (الضروري لنزول المسيح  

األمريكان بالخصوص و  إذن بالنسبة للمسيحيين و

التدبيريين على األخص لسنا أصحاب حـق نريـد        

أعداء نريد حرمانهم مـن أن   إسترداده و إنما نحن

يتحقق الشرط التاريخي و الشرط اإللهي لنـزول        

و كمـا   -إعتقادهم الـذي سـوف    في -المسيح 

ينـشر فيهـا    يحكم العالم كله ألف سنة       -دونيعتق
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بـل إن المـسيحيين هـؤالء    !! لوحدها المسيحية

األغبياء طامعون في أن ينتـصر اليهـود و هـم           

أن هؤالء اليهود لن ينتصروا إأل على يـد   يعتقدون

مملكـة  " و لكن المسيح لن ينزل إال فـي . المسيح

و حتى إذا ما طالعنا مذكرات الرؤسـاء        " إسرائيل

ـ   "كـارتر  جيمـي "ريكيين مثـل مـذكرات   األم

Keeping faith  و غيرهـا  ريغـن و مذكرات 

مذكرات أغلب الرؤسـاء تتحـدث عـن     سنجد أن

 للرئيس األمريكي لحماية الكيان" اإللتزام األخالقي"

فريغن . الصهيوني و أمنه من منظور ديني خالص      

 لـيس التـدين  (الجمهوري كان معروفا بتدينـه  

كان يحلم بأن   ) هوم الصليبيي األخالقي و إنما بالمف   

و أن اإلبادة   في زمنه"الهرماجدون "تتحقق معركة

فيها ستكون عن طريق القنبلة الذرية األمريكيـة،        

مقراطي فهو يقول في ي الدكارتر أما. ألعداء اليهود

 مذكراته بأنه كان يؤمن بضرورة الدفاع عن الكيان

حقه في التفوق و قهر أعـداءه و أن         والصهيوني  

األمريكيـة، و   ك ال عالقة له بإكراهات الرئاسةذل

أنه كان يؤمن به و هو سيناتور إلحدى الواليـات،   

  .أن خرج من الرئاسة و أنه يؤمن به حتي بعد

  المشتركة بطالن قوة المصالح اإلقتصادية
فمأساتنا نحن المسلمين أننا نجمل فهمنـا للعالقـة         

ين  فهم يسقط الـد ،الكيان الصهيوني األمريكية مع

من الحسبان و هو فهم صراحة ماركسي فهم مادي         

 لوجدنا اليهابلغة المصالح التي إذا ما نظرنا  يتحدث

 نفط بل مع أن مصالح أمريكا مع السعودية وحدها،

 لوحده أكبر بكثير من مـصالحها مـع      الـسعودية 

صحيح . فلسطين الكيان الصهيوني المحتل ألرض

في المنطقة  أمريكية  " ذراع عسكرية "أن الكيان هو    

لكنها إذا مـا قورنـت    و صحيح أن هناك مصالح

بمصالحها مع العرب سنجد أنها شبه منعدمة إن لم         

  .منعدمة نقل

 ٤٥٠٠إن الخزينة األمريكية تنوء بديون تزيد على        

في الميزان التجـاري يزيـد    مليار دوالر و العجز

 مليار دوالر و التضخم يتفاقم و ليس        ٢٧٠٠على  

ألمريكية مستزاد لمزيد من اإلرهاق ا عند الميزانية

و التحمل و مع ذلك فإن أمريكـا ال تكتفـي بـأن             

للكيان الصهيوني إعانات مدنية و عـسكرية   تعطي

و  ، نقدية و عينيـة مؤجلـة  اترايلسنوية تقدر بالم

بل تـضيف إليهـا     ... داءات و إلتزامات  أمعجلة،  

الفرصة و  قروضا، و تعفيها منها كلما توفرت لها

عانات للدول التي تقبل التصالح مع اليهود       تعطي إ 

للمنتجـات الـصهيونية    من أجل اليهود و تعطـي 

فكل هذا ال يمكن أن يفسر و بعـد         . فرصا تفضيلية 

 هنـاك مـصالح إقتـصادية إال    أن يتبين أن ليس

  .باإلعتقادات المسيحية البروتستانتية التدبيرية

  كتب و مراجع تعزز هذا الطرح 
مضحكا بالنسبة للكثيـرين    يبدوطبعا هذا الكالم قد

 الوثائق و   ؤانا و أهلنا و لكن عليهم أن يقر       ئمن أبنا 

يجدون فعال أن ما يرونه هامشيا في السياسة  سوف

ذلك فهـو   األمريكية أي اإلعتبار الديني هو بعكس

و خير ما يقرأ في هـذا       . شيء مركزي و أساسي   

إلحدى الباحثات  "ة و الـسياسة ءالنبو"الباب كتاب 

كريس " الصحفيات األمريكيات الجريئات و هي       و

تتسلل إلـى الحركـة     التي إستطاعت أن"هارسل

و أن تعيش داخلها و أن تتغلغل إلى أعلى  التدبيرية

اإلدارة فيها لتكشف كل أسـرارها   مواقع القرار و

 و بسبب هذا الكتاب" النبوءة و السياسة"في كتابها 

 بالــذات تعرضــت للكثيــر مــن المــضايقات و

 جهة عربية   ةها أي أاإلضطهادات و لألسف لم تكاف    
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إسالمية بسـسب مجهودهـا الهائـل و أيـضا      أو

 أصدرت كتابا آخر في هذا الباب و ذلك قبل موتها

ـ     و أيضا هناك كتـاب      "يد اهللا  "بأشهر و عنونته ب

كتـب   الباحث الكبيـر و متـرجم  (لمحمد السماك 

ظور الـديني   نأمريكا و الم  "إسمه  ) كريس هارسل 

هو اآلخر   الذي و"ي الصراع العربي اإلسرائيليف

حلقة من  يمكن اإلطالع عليه في هذا الباب و أيضا

حـاور فيهـا    برنامج بال حدود على قناة الجزيرة

 فـي هـذا    الـسماك محمدالباحث  أحمد منصور

  .الموضوع

) إسرائيل(المسيحية الصهيونية أنشأت  

 :زالت تدعمها وما
تاريخها وخلفياتها الدينية والثقافية 

  والسياسية

  موقع – الحكيم أسامة عبد. الملف من إعداد د

  فلسطين المسلمة

المـسيحيين  كثر الحديث في اآلونة األخيرة عـن        

 بكافـة  )إسـرائيل (في دعـم    ودورهمالصهاينة

ــات ــسيحيون ((مــن هــم هــؤالء . اإلمكاني الم

حـركتهم؟ منظمـاتهم    ؟ وكيف نشأت))الصهاينة

وأبرز شخصياتهم، حقيقة دورهم الـسياسي فـي        

القرار فـي التقريـر    أمريكا وتأثيرهم على صنع

  .التالي

المسيحيون المؤيـدون   ((المسيحيون الصهاينة هم    

ـ   للمبادئ ق الصهيونية القائمة أساساً على دعـم ح

 في الوجود ودعم اسـتمرارها وبعـث  ) إسرائيل(

ويعتقد هؤالء المسيحيون أن لليهـود      )). حضارتها

فلـسطين علـى    – حقاً مقدساً في األرض المقدسة

  .اعتبار أن اليهود هم الشعب المختار

قول مؤسسيها  نشأت المسيحية الصهيونية على حد

) إسـرائيل (على أساس كلمة الرب، ووعده لبنـي        

جديد لذلك فنشأتها من  تأسيس دولتهم منبالعودة و

   .األصل سياسية على أساس ديني

الصهيونية تتبلور منذ القرن  بدأت مالمح المسيحية

ففي هذا  . السادس عشر على يد مسيحيي بريطانيا     

الكنيسة في روما تفقد السيطرة علـى   القرن بدأت

بعض الكنائس األخرى وخاصـة فـي بريطانيـا         

   .ستانتية بالظهورالحركة البروت وبدأت

 فرانـسيس    تّم حرق رجل يـدعى     ١٥٨٧في عام   

إلشهاره نبوءة اإلنجيل بعودة اليهود إلى مـا   كيت

الدين   نشر رجل١٦٠٧وفي العام . دعاه أراضيهم

 سويـسرا  – في بازل  ثوماس برايتمـان  المسيحي

 ))الرؤيـا  كشف الستار عن سـفر ((كتاباً بعنوان 

 تحدثوا عـن عـودة      أشار فيه إلى أن كافة األنبياء     

 كـان . فلـسطين  اليهود وتجمعهم مرة أخرى في

 أحد أوائل الذين كتبوا عن اليهود       ثوماس برايتمان 

فلسطين، ودعا البريطانيين إلـى   وحقهم الديني في

 هذا الحق، كما كانوا يقولون، أكد. تأييد هذا الحق

إسـحق دي ال    عليه السفير الفرنسي في الدنمارك      

على  في أحد كتبه، وأكد) ١٦٧٦ – ١٥٩٤( بييرر

أن عودة اليهود إلى فلسطين مؤكدة وأنهم سيبقون         

  .النصرانية على ديانتهم ولن يتحولوا إلى

 أحـد أبـرز     هنري فيـنش   كتب   ١٦٢١في عام   

اليهـود   أعضاء مجلـس النـواب البريطـاني إن   

سيعودون إلى ديارهم وإنهم سيرثون تلك األراضي       

ن بأمـان،  وسيعيـشو  التي كانت ملكهم يوما مـا 
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وسيبقون هنـاك إلـى النهايـة وأن اهللا سـيبارك           

إال أن دعوته تلـك لـم   . اليهود الشعوب التي تؤيد

 تجد آذاناً صاغية من أعـضاء مجلـس النـواب   

  .البريطاني

واستمر رجال الدين األنجليكانيين ببـثّ أفكـارهم        

فلسطين واعتبروها الخطـوة   حول حق اليهود في

.  المسيح عليه الـسالم    األولى الممهدة لعودة السيد   

  مقاالت عديدة في مجـــلة لويس واي فقد نشر

 وجدت بعض الـصدى فـي       ))التفسير اليهودي ((

 وسار رجل الدين األيرلنـدي . البريطاني المجتمع

على نهج  ) ١٨٨١ – ١٨٠٠ (جوم نيلسون داربي  

 ))الوالدة األخـرى للمـسيحيين  ((وكتب  صاحبه

ليهـود   حيث كانـت عـودة ا      ))الفرحة الكبرى ((و

  .بناء دولتهم هي محور طروحاته الفكرية وإعادة

قام   سنة٦٠ في عمله التنصيري مدة  داربياستمر

خاللها بستّ جوالت في الواليـات المتحـدة زرع         

تتلمذ على . فيها خاللها بذور المسيحية الصهيونية

  عدد من رجال الدين المـسيحيين مثـل        داربييد  

كس، جـيمس بـرو   دوايت مودي، بيلي صنداي،

   .هاري آيرونسايدز وسايروس سكوفيلد

المـسيحيين   في القرن الثامن عشر بدأت حركـة 

الصهاينة بالنمو بعد انضمام عـدد مـن الكتـاب          

كـان  . الدين إليها والسياسيين األوروبيين ورجال

، راهـب مدينـة    ثومـاس نيـوتن    أشهر هـؤالء  

اليهود سيعودون إلى  بريستول، الذي كان يعتقد أن

وكـان يـدين أيـة اعتـداءات        . ليموطنهم األص 

ومع بداية الثـورة  . أوروبا يتعرض لها اليهود في

 التوسـعية    نـابليون بونـابرت    الفرنسية وحروب 

  .الصهيونية فترة ذهبية من عمرها شهدت المسيحية

  كبير نمو

في القـرن التاسـع عـشر اسـتمرت المـسيحية        

من رجالها في هذه الفترة  الصهيونية بالنمو واشتهر

 أنطوني أشلي كوبر وإيرل شافتيـسبيري     كل من   

مذكراته إلى أن كافة اإلشارات التي  الذي أشار في

 .تتحدث عن عودة اليهود إلى فلسطين هي صحيحة       

 من المقربين من زعماء مجلـس  شافيتسبيري كان

  مقاالً تحـت ١٨٣٩النواب البريطاني ونشر عام 

 دعا فيه إلـى   ))الدولة والبعث اليهـودي   ((عنوان  

بأعـداد   اليهود على العودة إلى فلـسطين تشجيع 

كبيرة ليعودوا مالّك أراضي الجليل ويهودا علـى        

أطلق دعـوة    هو أول منشافتسبيريو. حد قوله

اسـتمر  . )) بال شعب لـشعب بـال أرض       اَأرض((

الـدعوة    سنة ووجدت هذه٥٧ بدعوته شافتسبيري

صدى إيجابيا بين السياسيين، الصحافيين ورجـال       

 .بريطانيـا وأمريكـا   ن في كل منالدين المسيحيي

 حـين   ١٨٣٨ ذروته عام     شافيتسبيري وبلغ تأثير 

بالده بافتتاح قنصلية لها في  تمكن من إقناع حكومة

القدس لتكون أول بعثة رسمية لبريطانيا إلى أرض        

ميخائيل سلمون تبع ذلك تعيين اليهودي   .فلسطين

   . كاهناً أنجليكانياً للقدسألكسندر

منظّراً بارزاً في الترويج ألفكارها الحركة  وعرفت

  الـذي كـان موفـد    تشارلز هنري تـشرشل هو

 فـي العـام      تشرشل وأرسل. بريطانيا إلى دمشق  

اليهود  ، أحد الممّولينموسى مونتيفيور إلى ١٨٤١

رسالة أشار فيها إلى أنه على يقين من أن إقامـة           

قابل للتحقيق على  دولة لليهود في فلسطين هو أمر

أولهما، أن على اليهود أخـذ      :  أمرين شرط تحقيق 

وثانيهما، إن علـى  . بالتحرك زمام المبادرة والبدء

ومـن  . الدول األوروبية مـساعدتهم فـي ذلـك       
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 جـورج غـاوالر  لهذه الحركة  المنظرين البارزين

الذي نشر كتاباً تحدث فيه عن      ) ١٨٦٩ - ١٧٩٦(

عودة اليهود إلى فلسطين وسكن بلداتها  يقينه بقرب

  . وإعمار صحاريها القاحلةالمقفرة

المسيحية الصهيونية رجـاالً مخلـصين    وعرفت

 – ١٨٢٧ (إدوارد كازاليـت  لمبادئها عرف مـنهم     

لـورانس  وهـو صـناعي بريطـاني، و    (١٨٨٣

ولـيم  واألمريكـي   ) ١٩٣١ – ١٨٢٩ (أوليفانت

باألمريكي المـسيحي  ((كان يلقب   الذيبالكستون

ـ  قـاد    ١٨٩١ففي العـام    . ))أب الصهيونية  يم ول

حملة شعبية وإعالمية ضـخمة للتـأثير    بالكستون

  مطالباً إياهبنيامن هريسونعلى الرئيس األمريكي 

والغريب في  . بتأييد إقامة دولة لليهود في فلسطين     

إنمـا مـسيحياً     لم يكن يهودياًبالكستوناألمر إن 

 هـذه الحملـة فقـد كـانوا         ا أما ممّولو  .صهيونياً

كفلر، اإلعالمـي  رو الملياردير ورجل النفط جون

  . مورغان والصناعي شارلز سكريبنرالبارز 

 رجالً بارزاً من أعالمها هو وعرفت الحركة كذلك

المسؤول الـديني   ) ١٩٣١ – ١٨٤٥ (وليم هيتشلر 

البريطانية في فيينا، وكانـت لهيتـشلر    في السفارة

 ٣٠أمضى هيتـشلر    . ثيودور هيرتزل عالقات مع   

 اليهودية رغـم  في خدمته للصهيونية وللحركة سنة

 وحضر المـؤتمر األول للحركـة  . كونه مسيحياً

 سويسرا  –الصهيونية العالمية الذي عقد في بازل       

 هيتـشلر وقد اسـتغل  . ١٨٩٧في أغسطس عام 

منصبه السياسي للترويج ألفكـاره بـين النخـب         

بترتيـب   السياسية الحاكمة في أوروبا و قـد قـام  

ا مـع   لقاءات لهيرتزل مع زعماء أوروبيين أبرزه     

وكـان  . العثماني قيصر ألمانيا وآخر مع السلطان

 أكبـر   ١٩٠٥ عام   جيمس بلفور  مع   هيتشلرللقاء  

المشؤوم بإقامة دولـة   األثر في صدور وعد بلفور

جيمس آرثر  وكان  . ١٩١٧لليهود في فلسطين عام     

الخارجية البريطاني مسيحي صهيوني   وزيربلفور

 بالنشية كما ذكرت ابنة أخته ومؤلفة سيرته الذات

  .دوغديل

 خطاباً قـال فيـه إن        بلفور  ألقى ١٩١٩وفي عام   

رغبات السكان الحاليين  بريطانيا ال تأخذ باالعتبار

لتلك البالد وإن القوى األربع الكبرى قد التزمـت         

الصهيونية، وإن الصهيونية سواء كانت على  بدعم

 صواب أو على خطأ، سواء كانت خّيرة أو شريرة

ا لفترة طويلة مـن الـزمن،       قد قطعت عن جذوره   

أهـم   وحاجاتها الحالية، وأحالمها المستقبلية هـي 

 ألف عربي يـسكنون اآلن      ٧٠٠بكثير من رغبات    

  .بهـم  تلك المناطق ومن األضرار التي سـتلحق 

استمرت الحركة المسيحية الصهيونية بالنمو منـذ       

الحركة فـي زرع   بدايات القرن العشرين ونجحت

الـدول وخاصـة    رجالها في حكومـات بعـض       

 كان للويد جورج ديفيدفرئيس وزرائها . بريطانيا

أشد إخالصاً للصهيونية المـسيحية مـن وزيـر         

وذكر الـصحافي   . جيمس آرثرخارجيته اللورد 

 أحـد   مـارك سـايكس   ابن   – كريستوفر سايكس 

للويد مستشاري  ، أن بيكو–سايكسموقعي اتفاقية 

بشأن  كانوا عاجزين عن إقناعه بتغيير رأيه        جورج

التمهيدية التي أدت إلـى   فلسطين خالل المباحثات

 وذلك كونه مسيحياً صهيونياً     فرسايتوقيع اتفاقية   

 الحقاً بأنه يعرف المدن  للويد جورجوأقر .متعصباً

 الفلسطينية وجغرافية المنطقة كمـا جـاءت فـي   

اإلنجيل أكثر من معرفته بجغرافيا ويلز وبريطانيا       

  .ذاتها
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الـذين سـاهموا بطريقـة     يينومن أبرز البريطان

مباشرة وغير مباشرة بتأسيس المسيحية الصهيونية      

 رئيس وزراء بريطانيـا  ديزرائيلي بنيامينكل من 

جـورج  ،  )الذي كان يهودياً ثـم تنـّصر      (السابق  

 السفير البريطاني في اسطمبول بلميرستون ،إليوت

  .  اللنبيوالجنرال

نية وجدت المسيحية الصهيو خالل القرن العشرين

رعاية من كبار المـسؤولين األمـريكيين وعلـى         

ومـا زال الـساسة   . رونالد ريغان رأسهم الرئيس

األمريكيون يدعمون ذاك التيار ضـمن مـسرحية        

 ))صراع الحضارات((يسمونها

  والثقافي األساس الديني 

يؤمن المسيحيون الصهاينة بأن اهللا هـو صـاحب         

 بأنه قد عالقة اإلنسان به، كما يؤمنون المبادرة في

 قال إلبراهيم أن اهللا سيبارك من يبـارك اليهـود  

وسيلعن من يلعنهم، وأن حب اهللا ألحد يأتي مـن          

تفسيراً حرفياً  يفسر اليهود ذلك. خالل حب اليهود

حــسب رأي المــسيحيين  –وهــو مــا ســيؤدي 

سياسـياً،    إلى ضرورة دعـم اليهـود  -الصهاينة

 يـؤمن   اقتصادياً، أخالقياً ودينياً من قبل كل مـن       

سيحقق وعده لليهود بإقامة  ويعتقدون بأن اهللا. بذلك

   .الدولة المزعومة مهما طال الزمن

الدولة فيرون أنها كانت تمتد من  أما عن حدود تلك

 الفرات إلى النيل وعليه فإن حدود الدولة القادمـة 

يجب أن تعود إلى ما كانت عليه، ويعتبر هؤالء أن          

أن  ويـرون . الجوالن جزء من تلـك األراضـي  

معبدهم كان مبنياً في نفس المكان الذي يقوم عليـه          

هدم هذا المسجد  اآلن المسجد األقصى لذلك عليهم

كما يؤكدون أن وعد اهللا . وإعادة بناء معبدهم مكانه

نفي البابليين لهم في القرن الخامس  لهم قد تم خالل

   .قبل الميالد

ـ  وبما أن اليهود ال يعترفون ل باإلنجيل ووعوده ب

بالتوراة فقط فقـد انتقـل هـذا المـنهج الفكـري          

   .وباتوا يعتقدون األمر نفسه للمسيحيين الصهاينة

 األساس الثاني الذي تقوم عليه مبادىء المـسيحية 

الصهيونية هو مبدأ االختيارية، فبنظرهم أن الرب       

األمر قائم ما  قد اختار اليهود كشعب مفضل وهذا

 – للنبي إبراهيم    لذلك فوعده . دامت الحياة مستمرة  

ألبنائـه إسـحق ويعقـوب     عليه السالم، ومن ثم

 بإعطاء فلسطين لليهود هو وعد أبـدي        -ويوسف  

معين كي يستحقوا ذلـك أو   وليس مشروطاً بسلوك

وبالتالي فهم أصحاب حق في أرض      . يحرموا منه 

اهللا رغم عصيانهم له وكفرهم  فلسطين، خاصة وأن

أن اهللا قد قضى    ورغم  . بنعمه لم يحرمهم هذا الحق    

اليهود من أرض فلسطين على يد الكلدانيين  بتشريد

 إال أنـه . م. ق٧٠والرومان عام . م. ق٥٨٦عام 

 قد وعـدهم بـالعودة وإقامـة        -على حد زعمهم  -

  .دولتهم من جديد

البعث أو اإلحياء ركناً أساسـياً   وأخيراً يعتبر مبدأ

 .في األساس الديني والثقافي للمسيحية الصهيونية

لك فوعد اهللا إلبراهيم و أبنائه ما زال قائماً وعليه لذ

الذين يدورون فـي   فيجب على اليهود والمسيحيين

. فلكهم العمل على تحقيق هذه النبـوءة التوراتيـة        

 رئيس ومؤسس كليـة  شافر  لويس سبيررييقول

الدراسات الدينية في داالس، وهي واحدة من اشهر        

يحي الـديني ذي الفكـر المـس    معاهد التـدريس 

إن إسرائيل أّمـة خالـدة       ((الصهيوني في العالم،    

أبدية وتقيم مملكة خالدة علـى مـدى    ترث أرضاً

   .))العصور وتحكم بشريعة داود أبد الدهر
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  مبادئ الصهيونية المسيحية

المبادئ السياسية التي تقوم عليهـا دعـوة    أما أهم

ــاآلتي   ــتلخص ب ــصهاينة فت ــسيحيين ال  :الم

ــة اإلله  -١ ــدأ العنايــ ــةمبــ   :يــ

ينظر المسيحيون الصهاينة إلى العرب والمـسلمين       

وقد ساعدهم في ذلك فـي العـصر    نظرة فوقية،

فـي حروبهـا علـى      ) إسرائيل(الحديث انتصار   

االتحاد السوفييتي، وانتصار أمريكا  العرب، انهيار

ــيج    ــي الخل ــي حرب ــراق ف ــى الع   .عل

أحد كبار منظـري المـسيحية    هال ليندسييقول 

لوقت الحاضر، إن ِسفْر المزاميـر      الصهيونية في ا  

بفشل دعوة العرب لالتحـاد وفـشلهم فـي     قد تنبأ

 وسيبقى الفلسطينيون). إسرائيل(القــضـاء على 

يثيرون المشاكل حتى يكسبوا أرضاً يبنون عليها ما        

بدورهم يعتقدون أنه  والعرب. يعتقدون أنها دولتهم

أمـا المـسلمون    ). إسـرائيل (شرف لهم تـدمير     

القدس الشريف والقضاء على  ن أن استردادفيعتبرو

 .شــرف للمــسلمين أجمعــين) إســرائيل(دولــة 

البروفيسور في جامعة الدراسات   شارلز داييرأما

الدينية في داالس فيقول إن صـّدام حـسين كـان           

يتقمص شخصية نبوخذنـصر ويـسبي    يحاول أن

   .اليهود بعد أن يهجرهم من فلسطين

) إسرائيل(ن أمريكا والصهاينة أ ويعتبر المسيحيون

توأمان سياميان تربطهما مصالح دينية وسياسـية       

وعليهما واجب الحفاظ على العـالم مـن    مشتركة

 الخطر الشيوعي قبل انقراضه والخطر اإلسالمي

  .الحـــــــالي والمـــــــستقبلي

 :التوراتي استشراف المستقبل وفق المنظور -٢

 نقطة تحول رئيسية فـي      ١٩٦٧شكلت حرب عام    

 جيري فولويلفقد بدأ . الصهاينة يحيينمسيرة المس

 بين المسيحيين) إسرائيل(أحد كبار الداعين لدعم 

الصهاينة دعوته بعد تلك الحرب، على اعتبارهـا        

 النصر من حماس وزاد هذا. تحقيقاً لنبوءة توراتية

ـ فولويل وبدأ بدعمها سياسياً والصالة    ) إسرائيل( ل

 وصـف  وقد. أتباعه للشيء نفسه من أجلها ودعوة

 وزير الدفاع اإلسرائيلي فـي ذلـك        موشيه دايان 

ودعا مـسؤولي وزارة  . معجزة العصر الوقت بأنه

 الدفاع األمريكية لالستعانة بخبراته في حربها ضد

 خـالل االجتيـاح     شـارون كما رافق   . الفيتناميين

   .١٩٨٢الصهيوني للبنان عام 

  إعادة بناء الهيكل

المعركـة  ((  لهـال ليندسـي  األخير ويأتي الكتاب

 ليؤكد حسب رأي الكاتـب أننـا نـشهد          ))األخيرة

فقيـام دولـة   : النبـوءات التوراتيـة   عصر تحقق

 نحدار أمريكا، تحّول الصين إلىإوبداية ) إسرائيل(

دولة عظمى وبروز روسيا كقوة كبرى، إضافة إلى 

وانتشار المجاعة  كثرة الزالزل والبراكين والجفاف

يبقى من كل ذلك    . كل ذلك قد تحدثت عنه التوراة     

 التي ستنشب قبيـل     ))هرمجدون((المعركة الكبرى 

 نعـيش هـذا     –يؤكد الكاتب –عودة المسيح، وإننا    

ويتـابع الكاتـب أن   . وسنشهد ذلك بأنفسنا العصر

 هـم الـشيوعية واإلسـالم   )) إسـرائيل ((أعداء 

) إسرائيل(ووفقاً للكاتب نفسه فستنتصر     . العسكري

األفريقية التي  واتعلى الصين وروسيا واتحاد الق

انتـصار  . ستسعى لتدميرها ولكنها تفشل في ذلك     

المقدمة إلعادة بناء الهيكل على  اليهود هذا سيكون

  .أنقاض المسجد األقصى
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 شخـصياتهم الدينيـة  : المسيحيون الصهاينة

  تأثيرهم الرسمي والشعبي السياسية والفكرية

   فاق التأثير اليهودي

بـين    تحالفاً قويـاً يوجد شبه إجماع على أن هناك

المسيحيين واليهود فيما يدعوانه بـالحرب علـى        

المسيحيون الصهاينة  ويفسر)). اإلسالم العسكري((

هذا التحالف على أنه مقدمة للعودة الثانية للمسيح،        

هذا التحالف أساسي سواء في الوقـت   وبالتالي فإن

  ويتبـاهى المـسيحيون  .الحاضر أو في المستقبل

ورهم في الـضغط علـى اإلدارة       الصهاينة بأن د  

هو أكبر  األمريكية لتبني وجهات النظر اإلسرائيلية

ال بل يصرحون بأنه    . بكثير من دور اليهود أنفسهم    

واحد في أمريكا فإن  حتى لو لم يكن هناك يهودي

ـ     نتيجة ) إسرائيل(السياسة األمريكية ستبقى مؤيدة ل

فتعتبـرهم أصـدقاءها   ) إسـرائيل ( أما. جهودهم

  .ضل في العالماألف

هو مـسيحي    نفسهجورج بوشويعتبر البعض أن 

 وهو يهـودي    ييشيل اكستاين يقول عنه   . صهيوني

إن ((الـصهاينة   ينسق العالقات مـع المـسيحيين  

سياسة بوش تجاه إسـرائيل تنبـع مـن صـميمه           

للحـق  ، والـصواب  كمسيحي ومفاهيمـه للخطـأ  

للخير والشر والحاجة للوقوف بوجه الشر    ، والباطل

قناعـة إنجيليـة وليـست     تنبع عـن ، حاربتهوم

لذلك ليس صدفة أن تتطـابق سياسـات        )). مناورة

حزب الليكود سواء فيمـا   الرئيس بوش مع سياسة

يتعلق بقضايا الشرق األوسط أو القضايا العالميـة        

   .األخرى

الواقع إنه من الصعوبة بمكان اإلحاطة بكافة رموز      

حدة ومواقفهم الواليات المت المسيحية الصهيونية في

 المؤيدة لدولة االحتالل ومعاداتهم لإلسالم والقضية

لذلك سنركز في هذا المقال على أبرز       ، الفلسطينية

  .مواقفهم الرموز و اإلشارة إلى بعض

  جيري فولويل

المسيحيين الصهاينة في أمريكـا، نـال    أحد أعمدة

 مدافعاً عن(( لكونه جابوتنسكي جائزة ١٩٨٢عام 

 لخدماته لليهود، كما أهدته الحكومة      ونظراً)) القدس

. لتنقالتـه   طائرة خاصـة ١٩٧٩اإلسرائيلية عام 

ويحرص خالل  . يزور األراضي المحتلة باستمرار   

المواقـع العـسكرية    زياراته تلك علـى زيـارة  

اإلسرائيلية لمباركة ودعم العـسكريين الـصهاينة       

   .خاصة على الجبهات

لـي فـي   إن الحزام اإلنجي (( جيري فولويـل  يقول

أمن إسرائيل  الواليات المتحدة األمريكية هو حزام

 مليون وإذا كان هناك شيء      ٧٠إن عددنا   . األوحد

نستـشعر أن حكومتنـا    يجمعنا بسرعة فهو عندما

  وقد ترجم)).ابتعدت قيد أنملة عن تأييدها إلسرائيل     

إلى أفعال عنـدما طلـب الـرئيس      أقوالهفولويل

اباتها من مدن   سحب دب ) إسرائيل( من   جورج بوش 

أبريل من عام / نيسان٢الضفة الغربية في  وبلدات

  رسالة احتجاج إلـى  فولويلوقتها أرسل. ٢٠٠٢

البيت األبـيض أعقبـه مئـات آالف المـسيحيين          

الرسـائل   الصهاينة الذين قاموا بدورهم بإرسـال 

اإللكترونية والبريدية، إضافة إلى عـشرات آالف       

ها على دعوة بوش خالل المكالمات الهاتفية احتجوا

وقـد  . مما جعل البيت األبيض يسحب كالم رئيسه      

كـشف اللثـام   ((كتاباً بعنوان   مؤخراً فولويلنشر

صلى اهللا  ( وصف فيه الرسول محمد      ))عن اإلسالم 

قرأت كتباً عديـدة  ((باإلرهابي، وقال ) وسلّم عليه

وأستطيع  عن حياته لمؤلفين مسلمين وغير مسلمين
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)). كان رجـل حـرب    ، نفالقول إنه كان رجل ع    

وكـذا   كان عيسى مثـال المحبـة  ((وأردف يقول 

)). موسى أما محمد فقـد أعطـى مثـاالً مغـايراً          

التقرب منه، فقـد   يحرص القادة اإلسرائيليون على

 قبـل أن يلتقـي      ١٩٩٨ عام    بنيامين نتنياهو  زاره

 بعد لحظات مناحيم بيغنإليه  كما تحدث. كلينتون

اقي طالبـاً منـه أن      من قصف المركز الذري العر    

ألتباعه في الواليات المتحـدة قبـل أن    يبّرر ذلك

  .يتصل بالرئيس ريغان لألمر نفسه

  بات روبرتسون

. ١٩٨٨عام  مرشح سابق لرئاسة الواليات المتحدة

صـرح عـام    . أسس ويرأس التحالف المـسيحي    

قيامها بأنـه   بذكرى) إسرائيل(أثناء احتفال ١٩٩٨

مسيحيين أصبحوا الصديق   يعتقد أن األنجليكانيين ال   

. بين شعوب األرض كافة) إسرائيل( األعظم لدولة

 -شأنه شأن المسيحيين الصهاينة اآلخرين     -ويعتقد  

ومن يعاديهـا  . هي دولة الرب) إسرائيل(دولة  بأن

   .إنما يعادي الرب

 قـام   ١٩٨٢للبنـان عـام     ) إسـرائيل (أثناء غزو 

 ارة بمرافقة القوات المحتلة على متن سيروبرتسون

صرح في حديث تلفزيوني بأن     . عسكرية صهيونية 

ضـيفاً   كان. اليهود والمسيحيين فقط مؤهلين للحكم

 حين كان يتعلـق األمـر   ريغاندائماً على الرئيس   

 ١٩٩٧عـام   وقّـع . ببحث قضايا الشرق األوسط

   .))نداء للمسيحيين لتأييد القدس موحدة((

  إدموند مك أتيير

، لمسيحيين الـصهاينة ل يعتبر األب الروحي الحالي

 قـسم   –كان يعمل مديراً فـي شـركة كولجيـت          

ومخطط ، ))األكثرية األخالقية(( مؤسس. التسويق

 الطاولة((يرأس ، استراتيجي للمسيحيين الصهاينة

إن كل حّبـة     ((مك أتيير يقول  )). الدينية المستديرة 

البحـر  ، األردن نعم كل حبة رمل بين نهر، رمل

بما فيها غـزة    ، هي لليهود الميت والبحر المتوسط    

ثالثة ماليـين فلـسطيني    وعن)). والضفة الغربية

 مـك أتييـر   يقطنون الضفة الغربية وغزة يقـول       

التطهير العرقي بحقهم وإخراجهم  يجب ممارسة((

علينا إيجاد  ، من األرض التي أعطاها الرب لليهود     

حتى ال يحول حائل بـين  ، عربية ونقلهم إليها دولة

   .))اليهود وأرضهم

  هال ليندسي

 كـان . من أشهر منظري المـسيحيين الـصهاينة  

وما زال يقّدم استـشاراته    ، ريغانمستشاراً للرئيس   

وللعديد من رجـال   للمخابرات المركزية األمريكية

الكونغرس ولمسؤولين سياسيين وعـسكريين فـي       

كوكب ((كتب أشهرها  له عدة). إسرائيل(أمريكا و

د اكثر الكتب مبيعاً     وهو أح  ))األرض الكبير األخير  

 ٢٠بيع منه حتـى اآلن أكثـر مـن     إذ، في العالم

 مليون  ٣٠مليون نسخة باللغة اإلنكليزية وأكثر من       

محـور  ) إسرائيل( من ليندسييتخذ . أخرى بلغات

  إن الوادي ليندسييقول. العالم ويكتب حول ذلك

الممتد من الجليل حتى إيـالت سـيمتلىء بالـدم          

) الهولوكوسـت ( م المحارقاليهودي فيما يعرف بأ

 ألف يهودي سيركعون أمام     ١٤٤ولن ينجو سوى    

والغريـب أن  . العـالم  المسيح قبل أن يسود العدل

ليندسي ُيعتبر من الشخصيات المفضلة لدى اليهود       

كان ما يقوله صحيح فلماذا هذا الود  فإذا، في العالم

 في الوقت الذي ال يستطيع أحـد أن ، اليهودي له

 خشية اتهامه بمعاداة    ليندسي مما يقوله    يتفوه بكلمة 

   .السامية
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  السناتور توم ديلي

تبنـى مـشروع    . من رجال الكونغرس المتنفذين

ـ      ) إسـرائيل (قرار دعم الواليات المتحدة المطلق ل

. الفلـسطيني وقيادتـه   في عملياتها لتصفية الشعب

 ٣٠ألقى خطاباً في الكنيـست اإلسـرائيلي فـي          

يه إن الهدنة المقترحة بين ف  قال٢٠٠٣يوليو /تموز

 تُعتبر إجازة للقتلة) إسرائيل(المنظمات الفلسطينية و

وقال إنه ال يتخيل قبول الرئيس بوش       . واإلرهابيين

 دانياإلرهابي  وقد علّق. بدولة مستقلة لإلرهابيين

 على هذا الخطاب بقوله إن ما يطرحه الليكود  ياتوم

  . ديليطروحات ال يعتبر شيئاً أمام

 فـي مـؤتمر      ديلـي  أكتوبر الماضي شارك  وفي  

جانبه وزير الـسياحة   للتحالف المسيحي ضم إلى

اإلسرائيلي دعا خالله إلى طرد الفلسطينيين مـن        

الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة     و أكد أن، بالدهم

) إسرائيل(ويصف  . والجوالن ليست أراضي محتلة   

تبرع له اليهـود أثنـاء حملتـه    . الحرية بأنها نبع

  .دوالر  مليون١٢ة األخيرة بمبلغ االنتخابي

  رالف ريد

التنفيذي للتحالف المسيحي منذ  شغل منصب المدير

رئيس الحزب . ١٩٩٧ إلى عام    ١٩٨٩تأسيسه عام   

أسـس فـي   . في والية جورجيا حالياً الجمهوري

)) دعـم إسـرائيل   (( حركة   ٢٠٠٢يونيو  /حزيران

ألف كنيسة ومليـون مـسيحي    ١٠٠ بهدف تجنيد

ــن أجــ  ــصالة م ــرائيل(ل لل ــا) إس  .ودعمه

  بوب دول السناتور السابق

مرشح جمهوري لرئاسة الواليات المتحدة يقول إن       

إنها ، اإلسرائيلية ليست صدفة – الصداقة األمريكية

   .))نتقاسمها سوية((نتاج قيم 

  ريتشارد الند

مـن   . أحد أركان المؤتمر المعمـداني الجنـوبي  

ن الواليات  يقول إ . المؤيدين المتحمسين للصهيونية  

أكثر من حاجـة  ) إسرائيل( المتحدة بحاجة لمباركة

ذلـك ألن خلـف     ، لمباركة أمريكا لها  ) إسرائيل(

  .حليف قوي أال وهو الرب يقف) إسرائيل(

  آرمي السناتور ديك

يدعو للتطهير العرقي بحق الفلسطينيين ونقلهم إلى       

  .أخرى دول

  شارلز داير

 وُيعتبـر  يدّرس في تكساس، دينية بروفيسور علوم

  .أحد كبار منظري المسيحية الصهيونية

  جون هاغي

 ,يرأس كنيسة حجر الزاوية في سـان أنطونيـو  

 ١٩٩٧أعلن أن كنيسته قد تبرعت عام       . كاليفورنيا

لمساعدتها في  إسرائيل بأكثر من مليون دوالر لـ

وعنـدما قيـل لـه إن       . توطين المهاجرين الجدد  

األمريكيـة  السياسة  سياسات الليكود تتعارض مع

ومخـتص بعلـم    ، أنا عالم باإلنجيل  ((أجاب بقوله   

نظري فإن قانون الرب يـسمو   األديان ومن وجهة

  .))على قانون الواليات المتحدة ووزارة خارجيتها

جيمي ، أبرز المسيحيين الصهاينة تيم ليهاي ومن

  .روبرتس أورال، بيللي غراهام، سويغارت
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 م متواصلدع: المنظمات المسيحية الصهيونية

من ألعاب األطفال حتى تـسليح       )إسرائيل(لـ

  المستوطنين الجيش وباصات مدرعة لحماية

تسعى المسيحية الصهيونية إلى تحقيق وصية الرب       

علـى  ) إسـرائيل (لبني   وإقامة دولة–كما تقول -

أرض كنعان كما جاء في الوعـد اإللهـي للنبـي           

        سـنة  ٤٠٠٠قبل ما يقـارب   إبراهيم عليه السالم

أما وقد قامت هذه     .)١٨ – ١٤، ١٣سفر التكوين   (

المسيحية الصهيونية تعتبر أن واجبهـا   الدولة فإن

   .دعم وجودها بما تستطيع

                     

  أبرز المنظمات

المنظمات التابعة للمسيحيين الصهاينة في  يقدر عدد

.   منظمـة ٢٥٠أمريكا والعالم بما يزيـد علـى   

نظمات على المساعدات الماديـة     وتحصل هذه الم  

 وتنظـيم ، من أفرادها عن طريق جمع التبرعات

لقاءات جماهيرية في مناسبات خاصـة وحمـالت        

رجـال   بريدية منتظمة، إضافة إلى االتصال بكبار

المال واألعمال وعن طريق تـسويق منتوجـات        

واألشرطة السمعية  إسرائيلية ونشر الكتب واألفالم

نية التلفزيونية التنصيرية دوراً    وتلعب األق . الدعائية

إذ يقـدر عـدد   ، في جمـع التبرعـات   مهماً جداً

المشتركين بمثل هذه القنوات بعـشرات الماليـين        

). إسرائيل(أموالهم بطريقة غير مباشرة في  تصب

  :أما أبرز هذه المنظمات فهي

  فريق الدعاء للقدس

أعضائها يتجـاوز   يقول المشرفون عليها إن عدد

وهي منظمة مـسيحية صـهيونية      . مليوني عضو 

رئـيس  . للفلـسطينيين  تعارض تقديم أي تنازالت

 صرح بعد لقائـه بـوزير        ميخائيل إيفانز  الفريق

مـايو  / فـي أيـار  بني ألـون  السياحة اإلسرائيلي

يقول للمـستوطنين بـأنهم ليـسوا       ((الماضي بأنه   

بقاءهم في المستوطنات هو تحقيـق   وحدهم، وإن

 ت هذه المنظمة قد أرسلتوكان)). لنبوءة توراتية

مساعدات ألربعة عشر ألف مـستوطن علـى أن         

 وقد طلـب . توسع عملها ليشمل المستوطنين كافة

بني ألون من الفريق زيادة دعم المستوطنين ألن ال         

   .ذلك يدرك قيمة) إسرائيل(أحد مثل عاشقي 

  الموحد الصندوق اإلسرائيلي

ــصندوق مــساعدات مــن مؤســسات  يتلقــى ال

ويقوم بإرسالها إلى  ,مسيحية صهيونيةوشخصيات 

وتشمل هذه المساعدات أمواالً لبنـاء      . المستوطنين

، أطفال ومدارس دينيـة توراتيـة   وتسيير رياض

تمويل شراء مواد ذات طـابع أمنـي وعـسكري          

المستوطنات ومن ضمنها باصات مصفحة  لحماية

 شراء مولدات كهربائية، لحماية تنقل المستوطنين

سيارات إسعاف ودعم للمعابد ، متنقلةللمستوطنات ال

يتبنى الصندوق  . اليهودية في الضفة الغربية وغزة

كفالـة  ((بالتنسيق مع فريق القدس للدعاء مشروع       

   .))مستوطن

  تالمذة اإلنجيل

خالل موقعهم على شـبكة   من) إسرائيل(يدعمون 

اإلنترنت التي تضم روابـط لمواقـع إسـرائيلية         

   .متعددة
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  جسور السالم

ويتعهـد أفرادهـا   ، القدس قع مقرها الرئيسي فيي

بالعمل لبناء روابط متينة ومخلـصة بـين أفـراد          

وتركز عملها على . المسيحية واليهودية المجتمعات

أتباعهـا   االهتمام بالقضية اليهودية آملة أن تـرى 

يعملون جنباً إلى جنب مع اليهود من أجل تفـاهم          

قد قامت المنظمة  وكانت. آمنة) إسرائيل(أفضل و

 بترتيب  ٢٠٠٠ديسمبر من عام    / كانون الثاني  ٦في  

المنظمـات المـسيحية    زيارة لعدد مـن زعمـاء  

ـ  حيث التقـوا بمـسؤولين     ) إسرائيل(الصهيونية ل

وقد أكد الوفد دعم . وإعالميين سياسيين وعسكريين

 القوي والـشامل والثابـت  ((المسيحيين الصهاينة 

) إسرائيل(إن  ((و)) وللشعب اليهودي ) إسرائيل(لـ

  .))ليست وحدها

للمنظمة كالريس وانغر قـد   وكان الرئيس الدولي

صرح بأن المنظمة تعمل بالتنسيق مـع الوكالـة         

ذات ) إسـرائيل (مسألة الهجرة إلى  اليهودية، وأن

وتتبنى المنظمة دعم   . أهمية خاصة للشعب اليهودي   

   .اليهود من كافة الدول هجرة

  )إسرائيل( العمل المسيحي ألجل

تخصص هذه المنظمة بتحسين صورة اليهود عبر       ت

االتهامات الموجهة إليهم والـدفاع عـن    الرد على

 ومحاربة رافضي التفسير)) الحق اليهودي العادل((

مـن  )) أعداء الـسامية  ((اليهودي للهولوكوست و  

  .إعالمية خالل موقع إلكتروني ونشرات

  األمريكي التحالف المسيحي

سيحية الصهيونية فـي    واحدة من أهم المنظمات الم    

 العاملة في المجال السياسي، أّسـسها بـات   أمريكا

اليهـود    الذي يعتبر نفسه ناطقاً باسـم روبرتسون

من خالل موقعه اإللكتروني ومحطته     ) إسرائيل(و

وشارك في احتالل  ،))٧٠٠ نادي الـ((التلفزيونية 

  .١٩٦٧القدس عام 

  )إسرائيل(مسيحيون ألجل

ة عبر توضيح موقف التـوراة      تقّدم خدماتها الكنسيّ  

حق الشعب اإلسرائيلي بدولة مستقلة كما  بأن من((

 توزع رسائل إخباريـة )).. تحدث الرب عن ذلك

  .وتصدر جريدة ناطقة باسمها

  المسيحيون )إسرائيل(أصدقاء 

ولها عدة فـروع فـي      ، مقرها الرئيسي في القدس   

تقـدم  . عديـدة ودول أخـرى   واليات أمريكيـة 

 لليهود القادمين مـن جمهوريـات       مساعدات عينية 

إثيوبيـا وغيرهـا مـن    ، السوفييتي السابق االتحاد

   .الدول

  األصدقاء المسيحيون للجاليات اإلسرائيلية

دولية مقرها في القدس كذلك ولهـا عـدة    مؤسسة

 فروع عالمية، تقوم هذه المنظمة بالدعاية لـصالح 

اليهود وتقديم مساعدات مادية للمهـاجرين الجـدد        

ومـساعدات   اء الناجين مـن الهولوكوسـت  الفقر

  .))لقوات الدفاع اإلسرائيلية((

  ألن لويس مؤسسة ديفيد

هي القضية األساسـية لفهـم      ) إسرائيل(تعتقد أن   

) إسـرائيل (وأن القدس هي قلب ، ونبوءاته اإلنجيل

  .وأن المعبد هو قلب القدس

  مشروع جوزيف

 كافة فئـاتهم،  تساعد هذه المنظمة اإلسرائيليين من

وقد بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها لليهود فـي         

 مليـون دوالر  ٧,٢الماضي  فلسطين المحتلة العام

األدوات ،  طن من مواد اإلغاثـة     ٦٤٠إضافة إلى   

األطفال ومعدات دفاعيـة لحمايـة    ألعاب، الطبية

  .المستوطنات
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  المؤسسات اإلسرائيلية منظمة دعم

 ن أجلهـا بالصالة م) إسرائيل(تدعو تابعيها لدعم 

وتصدر المنظمة رسالة إخباريـة     . ودعمها بالمال 

 وأشرطة سمعية وبصرية وتنـشر كتبـاً خدمـة   

  .ألهدافها

  مشروع إكسبوس

 فرعاً في ١٦أساساً في أوكرانيا، لها  مؤسسة تعمل

 الجمهوريات السوفييتية الـسابقة وأشـهرها فـي   

يقـّدم المـشروع    . مولدوفا وبيالروسـيا  ، روسيا

لتغطية  (إسرائيل(لمهاجرين إلى مساعدات لليهود ا

نفقات السفر من مكـان الـسكن األصـلي حتـى           

   .الوصول إلى فلسطين المحتلة

  )إسرائيل( منظمة البشرى ألصدقاء

 لحماية اليهود من االضـطهاد      ١٩٣٨تأسست عام   

تعمل لدرء الشبهات عن اليهـود   النازي وما تزال

تدعو لتوطين اليهود فـي فلـسطين      . والدفاع عنهم 

  .اعتبار ذلك حقاً مقدساً لديهم ىعل

  األمريكيين منظمة الشفعاء

، للمنظمة فرع خاص بقـضايا الـشرق األوسـط        

 صالة يومية ودعـاء  ٣١((بعنوان  أصدرت دليالً

وتـصدر  )). أمريكا والشباب ، )إسرائيل(لمباركة  

دورية للتعرف علـى المقاومـة المـسلحة     نشرة

   .))لالهجمات على إسرائي((الفلسطينية بعنوان 

  القدس السفارة المسيحية العالمية في

تعتبر هذه المنظمة إحدى أهم المنظمات المـسيحية   

تغير اسمها عدة مـرات  . اإلطالق الصهيونية على

تأسست هـذه   . إلى أن استقرت على االسم الحالي     

بعد أن أعلنـت  ، ١٩٨٠بثوبها الجديد عام  المنظمة

 هاأن القدس هي مدينة موحدة وعاصمت) إسرائيل(

وتهدف إلى تأمين الرفاه لبنـي صـهيون        . األبدية

أخبـر  . لشعبي الرفاه، الرفاه: ((تحقيقاً لقول الرب

وإن ، القدس بود أن القيام على خدمتها قد انتهـى        

)). حسناتها قد تـضاعفت  خطاياها قد غفرت وإن

أعداء ((كما تهدف إلى حماية اليهود من أعدائهم و       

ايتهم والعمل على وتعدهم بالعمل على حم ))السامية

  .تحقيــــق وعــــد الــــرب لهــــم

دعمها لبني صهيون قائم علـى   تقول المنظمة إن

بحاجة للدعم اليوم   ) إسرائيل(وإن  ، أساس حبها لهم  

وتدعو المنظمة أتباعهـا  . أي وقت مضى أكثر من

 ألن مـن ) إسرائيل(للصالة والدعاء يومياً لنصرة 

ــك بنظرهــا ــه البركــة، يفعــل ذل  .ســتكتب ل

  وما تبع١٩٦٧س هذه المنظمة بعد حرب جاء تأسي

ذلك من قيام الكثير من الـدول بقطـع عالقاتهـا           

  مـن زعمـاء  ١٤٠٠فتـداعى  ، )إسـرائيل (بـ

المسيحيين الصهاينة وأسسوا هذه المنظمة باسـمها       

الفلـسطيني   الجديد ونقلوا مقرها إلى منزل المفكر

كرسالة رمزيـة   ،  في القدس  إدوارد سعيد الراحل  

المـسيحيون    مفادهـا أنـه حتـى   ،على ما يبـدو 

. الرافضون ألفكارها ال يمكنهم الوقوف في طريقها      

زعماء هذه المنظمـة    قام وفد من١٩٨٠وفي عام 

 الرئيس اإلسـرائيلي فـي      – إسحق نافون بزيارة  

) إسرائيل(شكر وامتنان  عن منزله، وقد عبر للوفد

مصرحاً بأن ما يقومون    ، لهم على الدعم المتواصل   

وقد رعت هـذه الـسفارة   . من األعماق به قد هزه

  منظمة مسيحية صهيونية تلتـزم ٥٠اتفاقاً وقعته 

بموجبه بعدم الدعوة ألفكارهـا التنـصيرية فـي         

  .فلسطين المحتلة

  هذه المنظمة لصالح الكيان ومن أبرز ما تقوم به

  :الصهيوني

  .دعم إعادة بناء الهيكل * 

  .المهاجرين الجدد من اليهود مساعدة * 
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 جيع الدول على نقل مقرات سفاراتها إلىتش * 

  .القدس

   .تشجيع المستوطنين ودعم المستوطنات * 

خالله المسيحيون  وتنظم السفارة برنامجاً يقوم من

الصهاينة من كافة أنحاء العـالم سـنوياً بزيـارة          

للمشاركة في اليـوم المـسيحي    لألراضي المحتلة

  .العالمي لالحتفال بعيد الهيكل

المنظمـات والمؤسـسات هنـاك     هذهإضافة إلى 

العشرات من الجمعيات التي تحمل اسم الخيريـة        

. واليهود عامة بكل وسيلة ممكنـة  )إسرائيل(تدعم 

وهناك كذلك اآلالف من المواقع اإللكترونية التـي        

الفكر المسيحي الـصهيوني وفـق التفـسير     تنشر

 يأتي ذلك في الوقت الذي تحارب فيـه . التلمودي

تحدة األمريكية والدول التي تدور فـي       الواليات الم 

المتعلق منه  فلكها العمل الخيري اإلسالمي وخاصة

   .بفلسطين وشعبها

  البروفيسور جيسون بيرغغرين الخبير بالحركة

  :الصهيونية  المسيحية

  المسيحية الصهيونية قوة ُيحسب لها ألف

  ووسائل بسبب تنظيمها الفعال  حساب

  ة ضغطها وأصواتها االنتخابي

أحد المختصين   هوجيسون بيرغغرينالبروفيسور 

كتب العديـد مـن     . بالحركة المسيحية الصهيونية  

يدّرس . حول الموضوع المقاالت ونشر عدة أبحاث

العلوم السياسية في جامعة فلوريدا العالميـة فـي         

 .الواليــات المتحــدة  ,فلوريــدا، ميــامي

تعطوا القارئ الكريم  هل لكم أن، دكتور جيسون *

ومات عن األعداد الحقيقية للمسيحيين الصهاينة      معل

المتحدة وحجمهم االنتخابي ومـوقفهم   في الواليات

 مــــن قــــضية الــــشرق األوســــط؟

وإنها لفرصة طيبة أن أتحدث إلى  أهالً وسهالً • 

  .قــــارئكم الكــــريم مباشــــرة  

بمكان تحديـد األرقـام    صراحة إنه لمن الصعوبة

. يات المتحـدة  الدقيقة للمسيحيين الصهاينة في الوال    

أستطيع قوله هو أن الهـدف االنتخـابي    ولكن ما

لنشطاء المسيحيين الـصهاينة والرسـميين مـن        

)) المولودون من جديـد ((اإلسرائيلية هو  الحكومة

عدد  ويقّدر. أي البروتيستانت األنجليكانيين البيض

وأن ، من نسبة الـسكان   % ٢٥هؤالء الناخبين بـ    

  .الجمهوريين حأكثرهم يدلون بأصواتهم لصال

فوفـق  ، إذا ما انتقلنا إلى قضية الشرق األوسـط       

% ٣٠ فإن ))معهد غالوب(( استطالع للرأي أجراه

من األمريكيين يعتبرون أن تلك األراضي مقدسـة        

الناحية الدينية ألن اإلنجيـل قـد تنبـأ     ومهمة من

 ممن تم% ٧٥. بحوادث مهمة ستظهر للعيان هناك

ين المؤيـدين   استفتاءهم هـم جـزء مـن النـاخب        

 وأكثر من نصفهم يترددون، للمسيحيين الصهاينة

من األمريكيين  % ٢٠وهناك  . على الكنائس بانتظام  

وجهة نظر  يعتقدون أن تلك األرض مهمة دينياً من

شخصية بغض النظر عن النبوءات الدينية، وثلثهم       

مـن وجهـة نظـر     .))المولودون من جديد((من 

الجمهـوري  حزبية فإن أكثرية مؤيـدي الحـزب        

وهناك . بمنظار ديني (إسرائيل(تنظر إلى %) ٤٢(

مـن المـستقلين    % ٢٤من الديمقراطيين و  % ٢٥

كمركـز ستنكـشف فيـه     )إسرائيل(ينظرون إلى 

فإذا ما نظر المرء إلـى   ، مع ذلك . نبوءات اإلنجيل 

المولـودون  ((الصهاينة على اعتبارهم  المسيحيين

ـ        )) من جديد  ، يومن ينظر إليها مـن منطلـق دين

قيام دولة فلسطينية فإن نـسبتهم تعـادل    ويعارض

ومع ذلك فإن هذه النـسبة هـي        . من السكان % ٦
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مرتفعة خاصة إذا ما عرفنا أن هذه النـسبة   نسبة

 هي ضعف نسبة الجالية اليهودية فـي الواليـات  

ووفقاً لمـصادر منظمـة الـدفاع عـن         . المتحدة

 مالحاخا فإن الحملة الشعبية التي نظمها) إسرائيل(

المدير التنفيذي السابق   رالف ريد    و ييشيل إكستاين 

قد هدفت إلى تعبئة  ,٢٠٠٢للتحالف المسيحي عام 

المسيحيين وإخوانهم فـي العقيـدة لـدعم دولـة          

أجل السالم فـي القـدس    والصالة من) إسرائيل(

ولتثقيف الشعب حول الحقيقة في الشرق األوسـط        

وأكثر من ذلـك فقـد سـعت     . ) إسرائيل(وأمن 

 ألـف كنيـسة     ١٠٠لمنظمة إلى رّص صـفوف      ا

مـسيحيي الواليـات    وحوالي مليون شخص مـن 

وهذا ). إسرائيل(المتحدة للتعبير عن تضامنهم مع      

على اعتبـار أن األكثريـة مـن     الرقم كبير نسبياً

وفـي  . األمريكيين ال تهتم كثيراً باألمور السياسية     

أكتوبر من هذا العام أعلنت هذه /تشرين الثاني ٢٦

شاركوا فـي   منظمة أن سبعة ماليين مسيحي قدال

) إسـرائيل (اليوم الوطني للصالة والتضامن مـع       

يتجاوز خمسة ماليـين   علماً بأن هذا العدد لم يكن

 .العــــــــــام الماضــــــــــي

  هؤالء؟ أين يتوزع ثقل *

باإلمكان اعتبار الجنـوب المركـز األساسـي     • 

 وكـان . الواليات المتحدة للمسيحيين الصهاينة في

 قد صّرح بأن هذه المنطقـة هـي      فولويـل جيري  

أما اآلن فهي القاعدة االنتخابيـة   .الحزام اإلنجيلي

لماذا؟ )). حزام أمن إسرائيل  ((للحزب الجمهوري و  

. الجنوب هو أكثر المناطق تديناً فـي أمريكـا   ألن

اليـوم   وليس غريباً أن يكون معظم قادة ما يعرف

نهـم  أو أ ، بالمسيحيين المحافظين هم من الجنـوب     

  .تتركز هناك تلقوا تعليمهم هناك وأن منظماتهم

فإن كونك جنوبيـاً    غالوب  وفي استفتاء آخر لمعهد     

ـ  يعني أنك أكثر المؤيدين ولـيس  ). إسـرائيل (لـ

مستغرباً أن النفوذ الكبير للبروتستانت في الواليات       

المؤتمر المعمداني الجنوبي الذي يضم  المتحدة على

، يـون عـضو    مل ١٦ ألف كنيـسة وحـوالي       ٤٢

ــان ــهيوني   باإلمك ــوذ ص ــاره نف   .اعتب

  الصهاينة في إدارة  ماذا عن تواجد المسيحيين * 

  الرئيس بوش والكونغــــرس ومدى تأثيرهم 

  الواليات المتحدة ؟ على صنع القرار في

 الذي عّينه الـرئيس بـوش    دانييل بايبسيقول • 

عضواً لمجلس إدارة معهد الواليات المتحدة  مؤخراً

المتحـدة   لمن يستغرب اتّبـاع الواليـات  ((م للسال

سياسات تختلف جذرياً عن تلك التي تتبعها الـدول         

أساسياً من الجواب فـي   أقول إن قسماً، األوروبية

هذه األيام يعود إلى نفـوذ المـسيحيين الـصهاينة          

وجود رئـيس محـافظ كـالرئيس     القوي في ظل

 ورغم أنه ال توجد معلومات مؤكدة       )).جورج بوش 

التواجد المسيحي الصهيوني فـي اإلدارة   عن حجم

 إال أن هناك شواهد تدل علـى إن إدارة الـرئيس  

بوش وأعضاء من الكونغرس قد بنـوا عالقـات         

  .الصهاينة منسجمة مع ممثلي المسيحيين

الذي عقـده   )) الطريق إلى النصر  ((خالل مؤتمر   

وتم خالله إطـالق   ٢٠٠٢التحالف المسيحي عام 

تم دعوة  )) التضامن المسيحي مع إسرائيل   ((شعار  

السياسية واالجتماعية األمريكيـة   عدد من الوجوه

 وزير التجارة، بات روبرتسونواإلسرائيلية مثل 

، يهودا أولمـرت  اإلسرائيلي وعمدة القدس السابق     

وزير العدل  ,نورث أوليفرضابط البحرية السابق 

، ديك آرمـي  السناتور  ، روي مو  ر في والية ألباما  

 روي بالنـت والـسناتور   ,تـوم ديلـي  السناتور 
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سـام  ، جيمس إنهـوف  : وأعضاء مجلس النواب  

 عضو الوفـد  كييس ألن وأورن هاتش، براونباك

وقـد خاطـب    . األمريكي السابق في األمم المتحدة    

 مشارك ١٠٠٠٠قُّدر بـ  ذاك الحشد الذيأولمرت 

اهللا معنا في دعم    ، أحيي المؤمنين بصهيون  ((بقوله  

وأنتم أيها المسيحيون العظمـاء  ). إسرائيل( حكومة

 وقـد عقّـب  ..)). في الواليات المتحـدة معنـا  

علينـا أن ال نـسأل      (( على ذلك بقوله     روبرتسون

، المحتلة االنسحاب مما يسمى األراضي) إسرائيل(

  .))علينا الوقوف معها والحرب من أجلها

دعـم   نـة وفي لقاء جماهيري آخـر عقـدت لج  

 حضره كـل مـن      ٢٠٠٣مؤتمر العام   ) إسرائيل(

، أيـالون  دانييـل ، بنيامين نتنياهو، أرييل شارون

نائـب وزيـر    ، آشكروفتوزير العدل األمريكي    

مجلـس   عـضو ، بول ولفوويتزالدفاع األمريكي 

 الـذي   إليـوت أبرامـز   األمن الوطني األمريكي    

سياسـات   يوصف بأنه الشخصية األهم في رسـم 

، لمتحدة الخاصة بالقـضية الفلـسطينية     الواليات ا 

، فيرسـت  بيـل والزعيم الجمهـوري الـسناتور   

والمرشح الرئاسـي الـسابق     ،  توم ديلي  والسناتور

غـراي  الداخلية  ومستشار ريغان لشؤون السياسة

  .باير

، هيوارد بيرمن  والسناتور   سام براونباك السناتور  

 كانوا قد عقدوا جلـسة  هنري هايـد و إريك كانتور

 السياسة األمريكيـة تجـاه  ((ات عامة حول مناقش

 جيـري   وقد حضر هذه الجلسة كل من     )) إسرائيل

المعمـداني   من المـؤتمر ريتشارد النـد   وفولويل

 مـن   سين هـانيتي  الجنوبي كما شارك في اللقاء      

 توني بالنكلياإلخبارية و  التلفزيونية فوكسمحطة

 من مجلـة    فريد بارنيز من جريدة واشنطن تايمز و    

وقّدموا مداخالت وأوراق عمل عن  تاندردويكلي س

  .دور اإلعالم في قضية الشرق األوسط

 يتبنى عملياً مواقـف  دونالد رامسفيلد وزير الدفاع

لدرجة  المسيحيين المحافظين من القضية الفلسطينية

أنه يرفض إطالق صفة األراضي المحتلـة علـى         

ولـيم  الجنـرال    أما.الضفة الغربية وقطاع غزة

، نائـب وزيـر الـدفاع لـشؤون         ينجيفري بويك 

 أسـامة  القبض على اإلستخبارات والمكلف بإلقاء

الحـرب  ((، فقد صرح بأن     صدام حسين  و بن الدن 

حرب مقدسـة تـشنها    ضد اإلرهاب هي نوع من

   .)) اليهودية بالتحالف مع المسيحية ضد الشيطان

أن عدم انتظام أركان من اإلدارة  بقي أن أشير إلى

 المسيحيين الصهاينة ال يعنـي      األمريكية بصفوف 

إنهـم  ، بل على العكـس ، ال يتبنون نظرياتهم أنهم

 .يفعلــــون ذلــــك ســــراً وعالنيــــة

 ما هو مستقبل المسيحيين الصهاينة على الساحة * 

  المنظور؟ األمريكية على المدى

سيبقى المسيحيون الصهاينة العباً أساسياً على  • 

وما . لمنظورالسياسية األمريكية في المدى ا الساحة

وملتزمين بحماس  داموا مشغولين بالعملية السياسية

، )الجمهوري(بالعمل مع الحزب السياسي الرئيسي      

 لهذا السبب فإن السياسيين .مهماً فإن دورهم سيبقى

وبكـالم آخـر فـإن      . سيبقون يحسبون لهم حساباً   

  بوشالرئيس. الصدئ بحاجة إلى تشحيم الدوالب

ومن أعطـى   . ٢٠٠٠ام  يعرف جيداً من انتخبه ع    

الجمهوري األغلبية فـي انتخابـات عـام     الحزب

. ٢٠٠٤ومن سوف يعيد انتخابـه عـام        ، ٢٠٠٢

 الرئيس المنـاوب لمنظمـة    رالف ريدأن والحقيقة

 ُيعتبـر أحـد االستـشاريين   )) دعم إسـرائيل ((

 تـشيني االنتخابيـة     –االستراتيجيين لحملة بـوش   
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 فـإن  خاباتاالنت أكثر من ذلك وبعيداً عن. القادمة

الرئيس بوش يدرك جيداً أن المسيحيين المحافظين       

وكـان  . للحرب ضد العـراق  كانوا األكثر حماسة

المؤتمر المعمداني الجنوبي أكثـر مـن وصـف         

لذلك فإنـه مـن   )). بالعادلة(( الحرب ضد العراق

غير الممكن لبوش أن يدير ظهره ألكثر المؤيـدين         

   .وإلعادة انتخابه لسياساته

أشير هنا إلى أن البعض ينظر إلى مؤامرة وأود أن 

صهيونية تسّير سياسة الواليات المتحدة في  مسيحية

ـ  وجدتوالحقيقة أنه ال . الشرق األوسط خاصة  ةأي

كل ما فـي األمـر هـو أن مـا جعـل             . مؤامرة

في  المسيحيين الصهاينة قوة يحسب لها ألف حساب

وسـائل  ، الواليات المتحدة هو تنظـيمهم الفعـال      

مـن أجـل    والتضحية بأموالهم وأوقاتهم، الضغط

. وأصـواتهم االنتخابيـة   ، هدفهم الذي يؤمنون به   

الواليات المتحدة  وأعتقد أن العرب والمسلمين في

قادرون على لعب الدور نفسه والتأثير على صـنع       

لكن الـسياسيين  ، بعض الوقت سيأخذ ذلك. القرار

 األمريكيين يصغون إلى أولئك المنظمين والفاعلين     

ولقد بذل المسيحيون الصهاينة في العصر  .سياسياً

 الحديث أكثر من عقدين من الزمن للوصول إلى ما

ومن السخرية أن المسلمين قد أعطوا      . وصلوا إليه 

 ٢٠٠٠ أصواتهم لجورج بوش في انتخابات العام

   .المرشح المفضل للمسيحيين الصهاينة

 جميع الحقوق محفوظـة  - فلسطين المسلمة
© 2003    

  

  

 

بين رؤى الدين .. الصهيونية المسيحية

  وتوظيف السياسة

  نقالَ عن موقع إسالم أون الين-سمير مرقس 

يمكن إجمال " الصهيونية المسيحية"قبل الحديث عن 

 لديها يوه-الرؤية األمريكية حول الشرق األوسط 

 : فيما يلي-يمفهوم سياسي ال جغراف

 السيطرة على مصادر الثروة وضمان  •

 ار التدفقات المالية من المنطقة استمر •

 . إليها

  . ضمان أمن إسرائيل •

 حصار األنظمة والحركات الراديكالية •

 الشيوعية والقومية في السابق واآلن ( •

  ).  اإلسالمية

بحسب (إذن المصالح، وال شيء غير المصالح 

هي التي تحكم الصراع، وما ) تعبير عابد الجابري

" تغطية"لصراع إال اإللحاح على الطبيعة الدينية ل

للجوهر الحقيقي للصراع؛ أال وهو المصالح، 

فأمريكا ال مانع لديها من الحضور الفاعل إليران 

في المنظومة اإلقليمية، وال مانع من أن تدعم 

في مواجهة أذربيجان " المسيحية"إيران جورجيا 

  ".اإلسالمية"

نتيجة لإلصرار على الطبيعة الدينية للصراع 

  :منطقة، فإنه تم استدعاء الحديث عنالحالي في ال

  . الصهيونية المسيحية •

  . المسيحية المتهودة •

  . اليمين المسيحي الجديد •

  . األصولية البروتستانتية •
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  :ولي على هذا االستدعاء عدة مالحظات، وهي

أحيانًا نقترب من موضوع ما دون دراية  •

علمية دقيقة، ويتجلى ذلك في إصرار البعض على 

 وهو تعبير "المسيحية الصهيونية" استخدام تعبير

فالتعبير في األصل باإلنجليزية . غير دقيق

Christian Zionism الصهيونية "، وترجمته

، فالمسيحي الذي يبدأ في األخذ باألفكار "المسيحية

الصهيونية، فإنه يكون موضوعيا وعمليا قد خرج 

عن اإليمان المسيحي؛ لذا ال يمكن أن تكون هناك 

، بل هناك صهيونية تقوم "ة صهيونيةمسيحي"

  . بتوظيف األفكار واآليات المسيحية لصالحها

اليمين " و"المسيحية المتهودة"الخلط بين  •

 New Christian Right "المسيحي الجديد

 وال نعني بها -ونميزها عن المسيحية الجديدة (

ديانة جديدة، بل اتجاه في أمريكا بدأ يعني بالمسائل 

وبين ) الفقر والعدل االجتماعي: مثلاالجتماعية، 

األصولية البروتستانتية وبين الصهيونية التي تعيد 

توظيف المسيحية لصالحها، وهو المصطلح الذي 

  . نعتمده في دراستنا

نعم قد تتفق هذه االتجاهات في موقفها من بعض 

الموضوعات مثل الموقف من إسرائيل، بيد أن 

  :تجاهإهناك فروقًا هامة بين كل 

تيار روحي متشدد له : فاألصولية البروتستانتية -

  .منظماته

تيار سياسي يعمل في : اليمين المسيحي الجديد و-

إطار المجتمع المدني تحت شعارات دينية، وعملوا 

القاعدة االجتماعية  نكجماعات ضغط ويعدو

تالحظ )  التوجهاوهم علمانيو (للمحافظين الجدد

تية المؤثرة واألفضل هذه المفارقة، والكتلة التصوي

  .تنظيما

الجهل التام بالخريطة المعرفية للمصطلحات 

وتاريخها واستخداماتها، كذلك أهم من أسهم علميا 

عرفية المطلوبة، وإدراك موبحثيا لتوفير المادة ال

  .اإلسهام المضاف لكل من هؤالء المساهمين

الخلط بين توظيف اإلدارة األمريكية لخطاب هذه 

ت في مخططاتها التوسعية منذ وقت مبكر، التيارا

 .وبين أن جوهر الصراع، وهل هو ديني باألساس

 الصهيونية المسيحية في الواليات المتحدة
 إلى رئاسة بوشال شك أن وصول الرئيس 

 إنما ٢٠٠١الواليات المتحدة األمريكية في يناير 

 للمشاركة في الحكم لليمين المسيحييمثل وصوال 

ح دعما مطلقا إلسرائيل، ويعلن ويعني بكل وضو

أنصار هذا االتجاه ضرورة أال تقحم اإلدارة 

األمريكية نفسها في محادثات السالم، وأن تأييد 

إسرائيل مسألة يأمر بها الكتاب المقدس بل 

يشجعون إسرائيل على ضرورة الحفاظ على 

 .األراضي الفلسطينية ألن اهللا يأمر بذلك

لصهيونية الدينية في ولعل قدرة اليمين الديني وا

أمريكا على التنظيم قد سمحت بطريقة منهجية أن 

تحصل على الدعم من كل المستويات التنظيمية في 

الدولة فال يمكن إغفال تأييد دعم غالبية حكام 

 حاكم والية في ٤٢الواليات األمريكية، حيث أعلن 

أن شعبي الواليات المتحدة "يونيو الماضي 

 على القيم المتبادلة من وإسرائيل بنيا صداقة

التسامح والحرية والديمقراطية، وعندما تستهدف 

هذه القيم في مكان ما، فإنما هي مستهدفة في كل 

  ".مكان
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وحتى اآلن لم يتمكن التيار الرئيسي في الجسم 

اإلنجيلي من التصدي للتيارات األصولية 

والمتصهينة التي تتعاون مع جماعات الضغط 

ار التعبئة لصالح إسرائيل حيث اليهودية في استمر

تتالقى الطروحات السياسية بالتفسيرات الدينية على 

  ".الوعد واألرض والملك"قاعدة 

ونجد أن المتشددين األمريكيين قد أطلقوا مع مطلع 

، حيث إن "تبني مستوطنة: " حملة عنوانها٢٠٠٢

قناعتهم هي أن اهللا وهب الضفة الغربية وغزة 

  .زمنة القديمةللشعب اليهودي في األ

 قال ٢٠٠٢وفي األسبوع األخير من شهر إبريل 

: توم ديالينائب زعيم األغلبية في مجلس النواب 

إن كل الضفة الغربية، التي دعاها يهودا وسامرا "

  ".تخص إسرائيل) بحسب األدبيات التوراتية(

كان من العسير اإللمام بكل التفاصيل، ولكن في 

م مالمح أساسية عن حدود ما هو متاح حاولنا رس

عمق العالقة بين االتجاه الصهيوني ذي الديباجة 

المسيحية أو التوظيف المسيحي، بحسب تعبير 

، والذي قَبل أن يخرج عن اإليمان المسيري.د

المسيحي ويقبل بأفكار عنصرية تجعل من اهللا ملكا 

لفئة قليلة وتجعل من الدين مرادفا للقومية والعرق، 

رض بعينها، وهو أمر ترفضه واإليمان محددا بأ

الكنائس الشرقية برمته بل تعتبره تقويضا لإليمان 

  .المسيحي

  تاريخي الالتأسيس
منذ نشأة المجتمع األمريكي، شكل المهاجرون 

 هذا المجتمع بما يتوافق مع -البيوريتانيون-الجدد 

عقيدتهم، وذهب البعض إلى أن يرى في ذلك 

وبارتباط هذه . المصدر األول للحياة األمريكية

العقيدة بالرأسمالية نشأت أمريكا حيث ولد المجتمع 

  .والدين في آن واحد

ومع اكتشاف الواليات المتحدة األمريكية ووفود 

الهجرات األوروبية في شكل موجات بشرية 

متالحقة، وذلك في النصف الثاني من القرن 

تشكل " "االتجاهات الصهيونية"، فإننا نجد )١٩(الـ

  ".زا في الحياة الثقافية والسياسيةعنصرا بار

 الذين البيوريتانيينفالمهاجرون األوائل كانوا من 

حملوا معهم التقاليد والقناعات التوراتية وتفسيرات 

العهد القديم التي انتشرت في إنجلترا وأوروبا قبل 

وذهب كثير من الباحثين إلى أن المهاجرين . ذلك

يحملونه من الجدد من المسيحيين المتهودين بما 

أفكار ومفاهيم قد ساهموا بشكل مباشر في تكوين 

الشخصية الحضارية األمريكية في ضوء هذه 

 للمسيحية المفاهيم واألفكار التي تمثل لقاء حياَ

  .واليهودية

ويرصد كثير من المؤرخين كيف أعطى 

أبناءهم أسماء عبرانية "المهاجرون األوائل 

 أطلقوا على ، كما...)إبراهام، سارة، أليعازر(

، ...)حبرون، وكنعان(مستوطناتهم أسماء عبرانية 

وفرضوا تعليم اللغة العبرية في مدارسهم 

وجامعاتهم، حتى إن أول دكتوراه منحتها جامعة 

العبرية هي " كانت بعنوان ١٦٤٢ في عام هارفارد

سفر "، وأول كتاب صدر في أمريكا كان "اللغة األم

  )".ليهوديا(، وأول مجلة كانت "المزامير

ببناء محافلهم "يضاف إلى ما سبق أنه سمح لليهود 

الدينية في وقت مبكر إثر هجرتهم إلى العالم الجديد 

األمريكي، وتم لهم ذلك قبل أن يسمح البروتستانت 

البيوريتانيون المسيطرون على معظم المستوطنات 
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، وقد أسموا " ببناء كنائسهاالكاثوليكالجديدة لطائفة 

) Children of Israel(فال إسرائيل أط"أنفسهم 

، واحتفلوا بيوم "في طريقهم إلى األرض الموعودة

  .السبت كيوم راحة لهم

: ومنذ البداية وجدت عالقة وثيقة ذات أبعاد مركبة

الهوتية، وتاريخية، وسياسية، وثقافية، وروحية، 

، امتزجت اليهودية والبروتستانتية الطهريةبين 

فلقد رأى . ا وتعايشت إلى اآلنهذه األبعاد فيما بينه

، في ضوء ما حملوه من البروتستانت الطهريون

،حيث "عتباره القدس الجديدةإالعالم الجديد ب"أفكار، 

شعر المهاجرون الجدد أن تجربتهم الناشئة تجعلهم 

متماثلين مع المنفيين والمقيمين العبرانيين الذين 

ة ذكروا في التوراة، فقد أصبحت أمريكا، بالنسب

، فهم فروا مثل العبرانيين )كنعان الجديدة"(لهم، 

 جيمس األولالملك " (فرعون"القدامى، من عبودية 

بحثا عن ) إنجلترا" (أرض مصر"من ) ملك إنجلترا

مالذ في األرض الجديدة الموعودة من االضطهاد 

 ومع بداية القرن الثامن عشر بدأت ".الديني

صة لدى تحتل مكانة خا" كوطن لليهود"فلسطين 

األصوليين البروتستانت، ومع الوقت أصبح هناك 

اعتقاد راسخ في الالهوت البروتستانتي األمريكي 

  .األصولي بضرورة البعث اليهودي

 كيف تضمنت "ريجينا الشريف"وتلفت النظر 

الثقافة البروتستانتية األصولية كثيرا من تعاليم 

كان هناك ميل "الصهيونية الروحية والدينية فلقد 

لديهم قوي لالعتقاد بأن مجيء المسيح يجب أن 

  ".ينتظر عودة الدولة اليهودية

كان هذا الرأي محصورا في فكر من انحازوا 

 والذي يمكن اعتباره امتدادا األلفيةلمبادئ السابقية 

لما تبلور في أوروبا من قبل، وانتقل إلى أمريكا 

وارتبط إلى حد كبير في وجدان وفكر هؤالء 

  .لذين استوطنوا القارة الجديدةالطهريين ا

لقد مال البروتستانت الطهريون الذين اعتنقوا 

 إلى هذا التوجه بل يمكن القول األلفيةالسابقية 

بأنهم اعتنقوه، وسعوا إلى ضرورة العمل من أجل 

، والتقوا مع "اإلحياء القومي للشعب اليهودي"

  .الحركة الصهيونية في مبادئها

الكنيسة ي مؤسس ويشهد التاريخ على تبن

 نظرية البعث "جوزف سميث" القس المورمونية

اليهودي في فلسطين، وتتوالى األسماء من 

وردر القس : الالهوتيين اإلنجيليين المؤثرين

-١٨٤١ ( وليم بالكستون، والقسجريسون

، إلخ، وكلهم عملوا سايروس سكوفليد، و)١٩٣٥

على اإلسراع بدفع اليهود إلى العودة إلى وطنهم، 

بل وبالعمل على إنشاء مستوطنات لليهود مثلما 

بإنشاء مستوطنة " الذي قام وردر جريسونفعل 

زراعية يهودية لتدريب المهاجرين اليهود على 

  ".شؤون الزراعة واإلنتاج الزراعي

ولم يتوقف األمر عند ذلك بل بدأت الضغوط 

السياسي أال / السياسية لتحقيق هذا الهدف الروحي 

 منظمة  بالكستونفأسس. ن يهوديوهو إقامة وط

 Hebrewالبعثة العبرية من أجل إسرائيل "تدعى 

Mission on Behalf of Israel لم تزل 

سم جديد هو إمستمرة في مهمتها حتى اليوم ب

 Americanالزمالة المسيانية األمريكية 

Messianic Fellowship وتعتبر حتى اليوم 

 الصهيوني في) Lobby(قلب جهاز الضغط 

  ".الواليات المتحدة
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مسيرة الصهيونية ذات التوظيف المسيحي في 

في أمريكا وحتى مطلع ) ١٩(القرن الـ

  )٢٠(الـ

 في الواليات "حركة السابقية"إن قراءة تطور 

المتحدة األمريكية والتي ارتبطت باألفكار 

  :الصهيونية يمكن إيجازها في اآلتي

ز  اشتد التركي١٨٥٠ إلى العام ١٨٠٠من العام  •

وفي . على عقيدة القداسة والعقيدة األلفية

األربعينيات من القرن الماضي اجتاحت عقيدة 

 السواحل الشرقية للواليات المتحدة  الميلريةتدعى

وباع الكثير من أتباعها كل ممتلكاتهم ليلقوا المسيح 

وقد كان من شأن الصحوة . ١٨٤٣في العام 

لنبوءة الكبرى والتركيز على التبشير اإلحيائي وا

، وتمكين عقيدة لدرابيالكتابية تمهيد الطريق 

القدرية السابقية من الترسخ بعد الغليان االجتماعي 

  ). ١٨٦٥-١٨٦٠(الذي سببته الحرب األهلية 

 حتى ١٨٦٧خالل الفترة الممتدة من العام  •

 شكلت حركة الكتاب المقدس والنبوءة ١٩٢٠العام 

ن ليطوروا  ولغيره من السابقييلدرابيمنتدى مهما 

ومع نهاية عقد الثمانينيات . آراءهم ويعبروا عنها

من القرن الماضي كانت القدرية السابقية وإحدى 

صور الصهيونية المسيحية قد صارت مقبولة لدى 

اإلنجيليين األمريكيين ونفر غير قليل من القادة 

المشخيين، (داخل التيار السائد في البروتستانتية 

  ). يست، إلخواألسقفيين، والميثود

أما أهم شخصية أمريكية روجت على نطاق  •

واسع للصيغة السياسية من الصهيونية المسيحية 

، مؤلف الكتاب األفضل بالكستون.وليام إفكانت 

وقد نظم أول . "المسيح آت "١٨٨١ في العام مبيعاَ

مساعدي اللوبي األمريكي المؤيد إلنشاء دولة 

المؤتمر وقبل ستة أعوام من . يهودية بفلسطين

، أطلق هرتزلالصهيوني العالمي الذي عقده 

 حملة مكثفة لحشد التأييد من أعضاء بالكستون

بمجلس الشيوخ األمريكي وقاضي قضاة المحكمة 

جون العليا، ونفر من أكابر رجال األعمال أمثال 

. مورجان. ب. سكريبنر وج.تشارلز ب، روكفلر.د

 رئيس بنيامين هاريسونوقد حثت الحملة 

اليات المتحدة آنذاك على الدعوة من أجل إنشاء الو

 اتصال لبالكستونوقد كان . دولة يهودية بفلسطين

 وعندما بدأ الزعيم الصهيوني يناقش مع .بهرتزل

الحكومة البريطانية إمكانية إقامة دولة يهودية في 

 توراة قد بالكستونأوغندا أو األرجنتين بعث إليه 

ي تشير إلى خط فيه خط تحت كل الفقرات الت

إسرائيل وفلسطين، وأرفقه بتعليمات واضحة 

مفادها أنه ال يصح اختيار غير فلسطين موقعا 

   .للدولة اليهودية

وأهم أداة إذاعة العقيدة القدرية السابقية، ومن  •

خاللها الصهيونية المسيحية، كان نشر طبعة 

سكوفيلد المرجعية للكتاب المقدس في العام 

 طبعة من  سكوفيلد.أي. سفقد عمل . ١٩٠٩

الكتاب المقدس تشتمل على هوامش وتعليقات 

ثم ما لبثت هذه . تستند إلى العقيدة القدرية السابقية

 اإلنجيليين الطبعة أن غدت األكثر استعماال لدى

   .األمريكيين والحركة األصولية الحديثة

القدرية ومع اندالع الحرب العالمية األولى كانت  •

المقاربة الوحيدة لكل  قد أضحت هي السابقية

مباحث األخرويات في صفوف اإلنجيليين 

فقد استمدوا اسمهم . األمريكيين األصوليين

وبرامجهم المذهبية من سلسلة من الكراريس التي 
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 والتي عنونت ١٩١٥ و١٩١٠نشرت بين العامين 

ووزعت مجانا في أنحاء الواليات " األصول"

األصوليين وقد أيد جل اإلنجيليين و. المتحدة كلها

العقيدة القائلة إن إنشاء دولة يهودية بفلسطين يعد 

تتميما لبعض النبوءات الكتابية، إال أن المؤمن 

العادي لم يكن ليفكر فيما تنطوي عليه هذه العقيدة 

من فرضيات كتابية وسياسية وال ما ينجر عنها 

وبذلك بدأت المقاربة القدرية السابقية . من تشعبات

يد من طوائف التيار األصولي في تتنامى في العد

البروتستانتية، والسيما في صفوف جمهور 

  . المؤمنين وفي دوائر القساوسة المحافظين

  زخم جديد.. الصهيونية المسيحية
شهدت الصهيونية المسيحية في الواليات المتحدة 

األمريكية زخما كبيرا مع مطلع السبعينيات وذلك 

تستانتي اليمين المسيحي البروبفعل حركة 

 من جانب كذلك بما حققته إسرائيل في األصولي

  .حرب الخامس من يونيو

من جانب آخر فاليمين الديني المسيحي بدأ يطور 

من وسائله وأساليبه ويتمدد في حركته حيث اتبع 

 من خالل كيانات وتشكيالت مدنية  قاعدياَانتشاراَ

في إطار المجتمع المدني وفي نفس الوقت استغل 

 المرئي أفضل استغالل فكان ميالد ما اإلعالم

نعم كانت . "بالكنيسة المرئية"اصطلح على تسميته 

هناك عوامل داخلية ساهمت في ذلك التمدد األمر 

إن القوة المسيحية " يقول كارترالذي جعل الرئيس 

  ".اإلنجيلية هي اآلن قوة سياسية رئيسية

على الجانب اآلخر اعتبر تيار الصهيونية المسيحية 

االنتصار الفكري اإلسرائيلي، أكثر أهمية من 

، فقد رأت ١٩٤٨تأسيس الدولة اليهودية في عام 

وخاصة إحتالل إسرائيل للقدس كاملة، تحقيقا "فيه، 

". للنبوءة التوراتية وإشارة إلقتراب نهاية األزمنة

 إسرائيل في مارس كارتروعندما زار الرئيس 

جسد من "ه  ألقى خطابا أمام الكنيست قال في١٩٧٩

سبق من الرؤساء األمريكيين اإليمان بأن جعلوا 

عالقات الواليات المتحدة مع إسرائيل هي أكثر من 

عالقات خاصة، إنها عالقات فريدة ألنها متأصلة 

في ضمير الشعب األمريكي نفسه وفي أخالقه وفي 

لقد أقام كالً من إسرائيل . دينه وفي معتقداته

ية مهاجرون رواد، ثم والواليات المتحدة األمريك

  ".إننا نتقاسم معكم تراث التوراة

  منظمات اليمين المسيحي األصولي
بمرور الوقت باتت إسرائيل أحد الموضوعات 

الرئيسية لليمين المسيحي األصولي والتي تحمل 

ولية الدفاع عنها منظمات اليمين المسيحي من ؤمس

جانب وجماعات الضغط الموجه من جانب آخر، 

  :رض لنماذج لكل منهما كما يليوسوف نتع

  :منظمات اليمين المسيحي مثل: أوال

منظمة األغلبية " مؤسس :جيري فولويل •

أن الوقوف ضد إسرائيل هو " يعلن "األخالقية

كما ال يوجد حرج في اإلعالن عن ". معارضة هللا

إنني صهيوني، وأومن نظريا : "صهيونيته فيقول

ألردن هي نبوءة وسياسيا بأن أرض فلسطين وابال

للشعب اإلسرائيلي، وال أحبذ أن تتخذ إسرائيل أي 

  ..". قرار بإعادة أي أرض لجيرانها العرب

 وشبكة اإلذاعة المسيحية بات روبرتسون •

ومنظمة التحالف المسيحي، حيث ينظر إلى العرب 

على أنهم أعداء اهللا، ألنه يعتبر صراع العرب مع 

وتعد . إسرائيل ومعارضتهم لها تحديا إلرادة اهللا
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 أحد أهم المنظمات االئتالف المسيحيمنظمة 

  . األصولية في أمريكا، ولها تأثير سياسي فاعل

جماعات ضغط منظمة بشكل رئيسي من أجل 

  إسرائيل والقدس

   القدس –منظمة السفارة المسيحية الدولية  •

، كرد من ١٩٨٠في سبتمبر " السفارة"تأسست 

ا من  دولة سفارته١٣بعض األفراد على سحب 

" السفارة"وعلى رغم أن مصادر تمويل . القدس

فإنه من المؤكد أنها تلقت على نحو . ليست معلومة

 المصادر المسيحية األصولية  منقاطع أمواالَ

اآلن في " السفارة"وتنشط . المؤمنة بعصمة التوراة

ما ال يزيد على الثالثين بلدا في أوروبا وأمريكا 

ها في الواليات المتحدة ول. الشمالية وآسيا وأستراليا

نحو عشرين قنصلية لإلشراف على نشاطاتها، 

وتحث الناس على شراء منتجات إسرائيلية وتبيع 

سندات إسرائيلية للجماعات األصولية في أمريكا 

ويؤمن  ".وتتبرع بالدم للقوات اإلسرائيلية المسلحة

بأنهم حين يفعلون هذه األعمال " السفارة"أعضاء 

  ".ن إسرائيل فإنما ينفذون إرادة اهللاوغيرها نيابة ع

  مؤسسة جبل الهيكل  •

وهي ذات أهداف صهيونية محددة حيث تهدف إلى 

إنشاء الهيكل في القدس ويقع مقر هذه المنظمة في 

  .لوس أنجلس

الصهيونية ذات التوظيف المسيحي والتمييز 

  المطلق إلسرائيل منذ التسعينيات
ب الخليج منذ بداية التسعينيات وبعد نهاية حر

الثانية أصبح لحركة الصهيونية المسيحية دورها 

في تأمين كل ما من شأنه تفعيل ما جاءت به 

ولم تستطع الكنائس اإلنجيلية والتي . النبوءات

تشكل الجسم الرئيسي للبروتستانت األمريكيين أن 

. تلعب أي دور مؤثر لموازنة قوى اليمين المسيحي

جماعات المدنية بل إن بعضها جارت المنظمات وال

المورمون وشهود : المتشددة في تصوراتها مثل

 وفي إشارات سريعة يمكن رصد تنامي ..يهوه

  :التعاون بين إسرائيل وهذه الحركات كما يلي

 الذي كان انتخب نتنياهو ترأس ١٩٩٦في عام  •

 للحكومة اإلسرائيلية، المجلس  جديداَرئيساَ

  من القادة١٧فدعا . اإلسرائيلي المسيحي

األصوليين واإلنجيليين لزيارة إسرائيل بمن فيهم 

، رئيس التحالف الوطني اإلنجيلي، دون أركي

 رئيس المذيعين الوطنيين براند جوستافونو

 رئيس االتحاد العائلي دونالد ويلدمونالدينيين، و

هؤالء القادة الذين يمثلون عدة ماليين . األمريكي

 مسيحي وقعوا على عريضة يعربون فيها عن

   ".ال تتخلى أمريكا أبدا عن إسرائيل"األمل بأن 

، نشر القدريون ١٩٩٧في العاشر من إبريل  •

 إعالنا مؤيدا )السابقون األلفيون (المسيحيون

، واستخدموا  نيويورك تايمزإلسرائيل في صحيفة

القدس "عبارات من الكتاب المقدس للتأكيد على أن 

ودي هي العاصمة الروحية والسياسية للشعب اليه

بات ووقع اإلعالن ". وحده طوال ثالثة آالف عام

رئيس التضامن المسيحي رالف ريد ، وروبرتسون

 عن منظمة ماكتير. أ، و)التحالف المسيحي(

  . فولويلالطاولة المستديرة، إضافة إلى 

تخذه الكونجرس إوتجدر اإلشارة إلى الموقف الذي 

قرار  (١٩٩٥األمريكي بمجلسيه في نوفمبر 

عتبار القدس عاصمة إلسرائيل، ونقل إ ب)بقانون

مقر السفارة األمريكية إليها من تل أبيب، ويدل 
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 على اليمين المسيحي األصوليعلى مدى قدرة 

التأثير في صناعة القرار األمريكي من جهة، كذلك 

  :المضمون الديني في صياغة وديباجة القانون

مدينة القدس هي المركز الروحي لليهودية، كما "

 تعد مدينة مقدسة من قبل األعضاء المنتمين أنها

  ".لمعتقدات دينية أخرى

ويالحظ تسمية اليهود فقط وعدم ذكر المسيحية 

. فالتشريع خص اليهودية دون غيرها. واإلسالم

فبينما القدس هي المركز الروحي لليهودية فإنها 

نحن . مجرد مدينة مقدسة للمعتقدات الدينية األخرى

س االرتباط الشطري بين إذن أمام حالة تعك

والقدس، مما يضمن " المعرف"اليهودية الدين 

الوجود الفيزيقي والحضور المادي والحق القانوني 

لمن ينتمون لليهودية وشرعية التملك والحكم، 

ولكنها ال تنص على ذلك لآلخرين فالقدس بالنسبة 

لآلخرين مجرد مدينة مقدسة ال تحقق سوى 

  .االرتباط الوجداني

 على تنظيم لقاء فولويل ساعد ١٩٩٨ناير في ي •

 ومؤيدي نتنياهوبين رئيس الحكومة اإلسرائيلية 

إسرائيل من ذوي االتجاه السابقي، بمن فيهم قادة 

 موريس تشامبان المحفل المعمداني الجنوبي

 من سان جون هاجي وكذلك ريتشارد الندو

أنطونيو، حيث تعهدوا باستنفار جماعاتهم ضد 

 على كلينتونمارسها إدارة الضغوط التي ت

. إسرائيل لحملها على التخلي عن أراض فلسطينية

 ألف كاهن ٢٠٠ بوجود نتنياهو فولويلوأبلغ 

سنطلب منهم جميعا عبر البريد "إنجيلي في أمريكا 

اإللكتروني والفاكس والرسائل والهاتف، أن 

يتوجهوا إلى منابرهم الكنسية وأن يستخدموا 

  ". ائيل ورئيس وزاراتهانفوذهم لدعم دولة إسر

، خاطب رئيس الحكومة ١٩٩٨في إبريل  •

 المؤيدين المسيحيين لمنظمة التحالف نتنياهو

كاي بمن فيهم " الوطني الوحدوي من أجل إسرائيل

بيج و) ٧٠٠نادي ال (آرثر وتيري هيوسن

 رئيس المحفل المعمداني الجنوبي باترسون

بقيين وتحدث في هذا اللقاء أنه على السا.. وآخرين

أن يؤيدوا إسرائيل وطالب إسرائيل بامتالك القدس 

 . كلها

 اإلحياء الصهيوني المسيحي في أوروبا
تموج بالكثير ) م١٥ و١٤(كانت أوروبا في القرنين 

القالقل واالضطرابات، وكان ذلك عالمة "من 

؛ حيث طال "لبداية انحدار ثقافة العصر الوسيط

إال أن . آنذاكاالنحدار كافة المؤسسات والكيانات 

الظاهرة التي كانت األبرز في هذه الفترة هي ذلك 

تدخل "التداخل بين السياسة والدين، أو باألحرى 

رجال الدين في السياسة، أو تدخل السلطة الزمنية 

، األمر الذي كانت له تداعيات كثيرة "في الدين

على أرض الواقع، وعليه كان لإلصالح الديني 

ستجابته وروبا، وربما إلقبوله االجتماعي في أ

 .لكثير من التطورات المجتمعية

:  من الباحثين يطرح السؤالوهو ما جعل كثيراَ

أيهما صنع اآلخر، هل األفكار البروتستانتية هي "

التي أحدثت التحوالت االقتصادية أم أن التحوالت 

  ".االقتصادية هي التي أنبتت األفكار البروتستانتية؟

ير، ومهما كانت اإلجابة، وبغض النظر عن التفس

فإن القطعي هو أن المذهب الجديد جاء ليكسر 

سطوة الكنيسة الكاثوليكية ذات الطابع المركزي، 
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ويستجيب للطبقات البرجوازية الصاعدة التي تريد 

زيادة "التحرر من سطوة الكنيسة والتي لم تمنع من 

فنجاح اإلصالح في .. سلطة الملكيات ودعمها

وفي . وقف على نيل مساعدة األمراءألمانيا كان يت

هنري إنجلترا نفذ اإلصالح عن طريق سلطة 

  ...". القريبة من المطلقةالثامن

وقد كان المدخل الرئيسي لإلصالح هو حرية الفرد 

 الذي فك ارتباطه بالكنيسة -أو الطبقة الصاعدة-

فقد . في أن يقوم بتفسير الكتاب المقدس بنفسه

) م١٦(نتي في القرن ركز اإلصالح البروتستا"

تركيزا شديدا على الكتاب المقدس، وعده المرجع 

فكان من جراء . ون اإليمان والعملؤاألول في ش

ذلك أن ظهر فيض من التفسيرات، ونشأت 

وفي خضم . شتى) كنسية(مقاربات إكليسيولوجية 

شيوع تأويل الكتاب المقدس بين الناس وإضعاف 

اسعا أمام نشوء مركزية الكنيسة انفسح المجال و

  .، غير المقبولة مسيحيا"البدع

وعلى الجانب اليهودي كانت حركة اإلصالح 

مصدر ارتياح لليهود الذين رأوا فيها حركة "الديني 

  ومن بعدهبولسانقالبية منذ تعاليم أرساها القديس 

 اللذان أكدا أن شريعة بني إسرائيل أوغسطين

ة زالت من سقطت بسقوط حامليها، وأن إسرائيل أم

  ".الوجود مرة وإلى األبد

 "مارتن لوثر"ويالحظ أنه في نفس الوقت كان لـ

موقف مؤيد لليهود في أوروبا عّبر عنه في كتابه 

المسيح ولد  "بعنوان) م١٥٢٣(الصادر عام 

 ويبدو أنه في هذا الكتاب كان يأمل في ضم "يهوديا

اليهود إلى المسيحية؛ حيث عّبر عن موقفه 

لهم بعد عشرين عاما؛ أي في عام المناهض 

 محرضا ،"اليهود وأكاذيبهم "في كتاب) م١٥٤٣(

األمراء األلمان على إقتالع اليهود وعزلهم 

ومصادرة ثرواتهم وطردهم إلى أرض كنعان من 

  :ويبدو أن لوثر قد ضاق بأمرين.. حيث جاءوا

  .تمسك اليهود بمعتقدهم. ١

يجعله تمسك اليهودي بممارسة الربا الذي . ٢

متياز جزء من الثروة األلمانية إ  حيازةقادًرا على

األمر الذي جعله يطالب بمصادرة الثروة . القومية

  .التي نهبها اليهود من األمة

  مولد الصهيونية الدينية

 وهي الحركة Puritans "الطهريون"بيد أن حركة 

األكثر تشددا في الحركات البروتستانتية قد التزمت 

ي المقدسي؛ حيث اعتبرت التوراة التفسير الحرف

كما اعتبروا األساطير . كلمة اهللا المعصومة

والنبوءات العبرية تاريخًا، والشريعة الموسوية 

قانونًا، وَعمدوا أوالدهم بأسماء عبرية، وقدسوا يوم 

السبت، وأدخلوا اللغة واألدب العبريين إلى 

المدارس، وأصبحت العبرية لغة القداس في 

دخلت في القداس نصوصا من التوراة؛ الكنائس، وأ

  .بل إن العبرية دخلت في نسيج الحياة اليومية لألمة

وتعد عودة البروتستانت الطهريين البريطانيين إلى 

العهد القديم وإعادة توظيفه سياسيا خاصة فيما 

يتعلق باليهود بات بمثابة حاضنة ثقافية خرجت 

  .اسيةمنها الصهيونية الدينية ثم الصهيونية السي

لقد تماهى الطهريون مع اإلسرائيليين القدامى، 

-١٦٤٩ ( كرومويلفوصفت بريطانيا في عهد

بإسرائيل البريطانية وصهيون اإلنجليزية، ) "١٦٥٨

ووصف الطهريون أنفسهم بأبناء إسرائيل وطالبوا 

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية               ٥٣ من٣٨                                           ٢٠٠٧ -كانون الثاين

 



 التحدي الصهيوين                        )١-١٣(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

 بجعل الشريعة الموسوية ملزمة ١٥٧٣منذ 

  ".لألمراء المسيحيين

ابله تالٍق على المستوى إن هذا التماهي الديني ق

 إن كالً من اليهودية ":ويبر "االقتصادي حيث يقول

والبروتستانتية تقفان في صف الرأسمالية، الفرق 

أن اليهودية وقفت إلى جانب الرأسمالية "هو 

المغامرة متجهة نحو السياسة والمضاربة، وكانت 

أما . تقاليدها هي تقاليد الرأسمالية المنبوذة

ة الطهرية فقد تبنت تقاليد المشروع البروتستانتي

البرجوازي العقالني والتنظيم العقالني للعمل؛ حيث 

 قد فتح بالده لرؤوس األموال  كرومويلكان

  .اليهودية

وما أن حل القرن السابع عشر حتى أخذت ظاهرة 

 كما أسماها المؤرخ اليهودي "إحياء السامية"

 تفرض نفسها وتكتسب االعتراف "سيسيل روث"

 األوساط الرسمية والشعبية، وقد اتسمت هذه في

  :الظاهرة بمظاهر ثالثة هي

  .التعاطف مع اليهود. ١

  .الخجل مما عانوه في الماضي. ٢

األمل في تحقيق نبوءة عودة اليهود إلى . ٣

  .فلسطين

  تجاهاتإتأثيرات و
لسامية في أوروبا إلى إحداث اوأدت موجة إحياء 

  :التأثيرات التالية

 قبول التفسير اليهودي للعهد القديم، إمكانية. ١

وال سيما التفسير المتعلق بمستقبل استعادة اليهود 

  .لفلسطين

إقناع طلبة الجامعات والباحثين بأن كلمة . ٢

إسرائيل الواردة في العهد القديم تعني كل 

  .الجماعات اليهودية في العالم

قبول التفسير بارتباط زمن نهاية العالم بعودة . ٣

ح الثانية، وإن هذه العودة مرتبطة بمقدمة المسي

  .تشير إلى عودة اليهود إلى فلسطين

على هذه األرضية توالت كثير من الكتابات تدعو 

إلى عودة اليهود إلى فلسطين، ومنها البحث الذي 

) Henry Finch (هنري فنشوضعه السير 

المستشار القانوني لملك إنجلترا ونشره عام 

 Theستعادة العظمى العالمية اال"بعنوان ) م١٦٢١(

World’s Great Restoration "  واعتبر أولى

المشروعات اإلنجليزية الستعادة فلسطين لليهود؛ 

حيث طالب األمراء المسيحيون بجمع قواهم 

  .الستعادة إمبراطورية األمة اليهودية

في هذه األجواء التي راجت فيها فكرة عودة اليهود 

أخرى مكملة لها مفادها إلى فلسطين، وبرزت فكرة 

تمهد لمجيء المسيح الثاني الذي "أن هذه العودة 

إلى المستقبل، " األلفية"يندرج في سياق النظرة 

والقائلة إن العالم كما نعرفه أشرف على النهاية، 

  ".وإن ألفا من السنين سيبدأ بعد هذه النهاية

وقد ارتبطت هذه الفكرة بصياغة عالقة الهوتية 

ر دولة يهودية حديثة تتميما لنبوءة مباشرة بتصو

الكتاب المقدس حيث يعود السيد المسيح إلى 

مقيدا " الحكم األلفي"األرض كملك لمدة ألف عام 

وقد صارت إنجلترا مركز هذه النزعة التي . إبليس

  .تزايد نفوذها مع مطلع القرن التاسع عشر
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/ هذا وقد ظهرت عدة اتجاهات حول فكرة الملك 

  :ي وذلك كما يليالحكم األلف

-Pre" . سابقو األلف"اتجاه عرف باسم  •

Millennialism)مذهب السابقية (  

-Post) الحقو األلف(اتجاه عرف باسم  •

Millennialism .  

  . اتجاه التفسير الروحي •

يمكن القول بداية إن رفض هذه الفكرة هو ما 

استقرت عليه الكنيسة الشرقية وأغلب الكنائس 

الكاثوليكية والتيار الرئيسي : الرئيسية في الغرب

حيث الربط بين إقامة دولة . للكنيسة اإلنجيلية

يهودية والتفسير الحرفي للنصوص والتفسير 

التاريخي للكتاب المقدس، وتمييز اليهود الذي يعيد 

فكرة أنهم المختارون والمدعوون، فالمسيحية فتحت 

  .الباب للجميع، واهللا ال يميز شعبا بعينه

طر في االتجاهات السابقة هو األول أو بيد أن األخ

:  األلفا أو سابقو"السابقية"ما عرف باتجاه 

 "الدهريون" أو"الحقبيون" أو"التدبيريون"
Dispensational/ Pre-Millennialism 

المسيحية كفرقة من "حيث يرى أتباع هذا االتجاه 

الفرق اليهودية، ولذلك يخلطون بين ما هو يهودي 

، "ين الدين واألحداث السياسيةوما هو مسيحي وب

وحاولوا قراءة التاريخ قراءة سياسية تاريخية وال 

  ".مسيحيون"تعتبرهم الكنائس المسيحية الرئيسية 

  يحالصهيونية ذات التوظيف المسي
الصهيونية "على األرضية السابقة برز تعبير 

، وهنا تجدر اإلشارة إلى المالحظة "المسيحية

والتي نوافقه هاب المسيري عبد الوالهامة للدكتور 

الصهيونية المسيحية مصطلح "عليها، وهو أن 

انتشر في اللغات األوروبية وتسلل منها إلى اللغة 

العربية؛ حيث تتم ترجمة كل المصطلحات بأمانة 

شديدة وتبعية أشد دون إدراك مضامين المصطلح، 

ومن ثم فإننا ال نعرف إن كان هذا المصطلح يعبر 

  .فعل وعن رؤيتنا للظاهرة أم ال؟عن موقفنا بال

 يضفي "الصهيونية المسيحية"والواقع أن مصطلح 

على الصهيونية صبغة عالمية تربطها بالمسيحية 

ككل، وهو أمر مخالف تماما للواقع؛ إذ ليس هناك 

صهيونية مسيحية في الشرق؛ بل إن أوائل 

المعادين للصهيونية بين عرب فلسطين كانوا من 

كما أن الكنيستين الكاثوليكية .. نالعرب المسيحيي

واألرثوذكسية تعارضان الصهيونية على أساس 

الصهيونية "ولذا، فإن مصطلح . ديني مسيحي أيضا

  .غير علمي؛ نظرا لعموميته ومطلقيته" المسيحية

ومن هنا، فإن الحديث يجري هنا، في هذه 

عن الصهيونية ذات الديباجة "الموسوعة 

 غير مسيحية بأي حال؛ ، فهي صهيونية"المسيحية

عن طريق الحذف (بل صهيونية استمدت ديباجتها 

من التراث المسيحي دون االلتزام بهذا ) واالنتقاء

إنها اتجاهات توظف ".التراث بكل قيمه وأبعاده

  .بعض الخارجين عن المسيحية في تقديرنا

إن هذه األفكار الصهيونية التي استعادت المفردات 

البعض الذين التزموا التفسير المسيحية والتقت مع 

الحرفي المتشدد وأعملوا التهويد خرجوا من عباءة 

بعض المذاهب اإلنجيلية والهيئات األخرى ويطلق "

 Evangelicals اإلنجيليون"عليهم في الغرب 

باإلضافة إلى فرق تمسحت بالمسيحية وال يعترف 

بأنها تنتمي إلى المسيحية من قبل الكنائس الكبرى 
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 الرئيسي للمسيحية البروتستانتية ومن هذه والتيار

  " شهود يهوه والسبتيون والمورونالمذاهب

لصهيونية المسيحية في أوروبا القرن امسار 

  )١٩(الـ 
القت هذه األفكار كثيرا من القبول مع مطلع القرن 

شهد حركة إحيائية، تستعيد الحركة "الذي ) م١٩(

ية جمع) م١٨٠٧(الطهرية فتأسست في لندن عام 

لويس لنشر المسيحية بين اليهود، وعمل القس 

) م١٨٠٩(، الذي أصبح عام Lewis Way واي

مديرا للجمعية على ترويج فكرة عودة اليهود إلى 

ولكن سرعان ما تحولت " فلسطين تحقيقا للنبوءات

هذه الجمعية من دعوة اليهود إلى المسيحية إلى 

  .دعم الفكرة الصهيونية

، عضو هنري دراموندلمجال ويذكر أيضاً في هذا ا

مجلس العموم البريطاني الذي تخلى عن عمله 

السياسي بعد زيارة األرض المقدسة ونذر حياته 

لتعليم األصولية المسيحية وعالقتها بضرورة عودة 

  .اليهود إلى فلسطين

انتقل االهتمام األوروبي باليهود إلى فرنسا؛ حيث 

انطلقت من هناك ألول مرة خطة إلقامة 

ومونولث يهودي في فلسطين، مقابل القروض ك"

اليهودية للحكومة الفرنسية، ومساهمة اليهود في 

 الحتالل المشرق  نابليون بونابرتتمويل حملة

  نابليون بونابرتويعد". العربي بما فيه فلسطين

هو أول رئيس دولة يقترح استعادة دولة يهودية في 

  .فلسطين

 في القرن وتوالت الدعوات السياسية والدينية

لتشجيع توطين اليهود في فلسطين؛ ) م١٩(الـ

األمر الذي ساهم في تهيئة الظروف والمناخ 

  .المناسبين لوالدة الصهيونية اليهودية السياسية

وزير ) ١٨٦٥-١٧٨٤ ( بالمرستونويعتبر اللورد

خارجية إنجلترا، ورئيس وزرائها فيما بعد، من 

  .نأشد المتحمسين لتوطين اليهود في فلسطي

 الذي كان يعد واحدا من شافتسبريالتقط اللورد 

جمعية نشر المسيحية "القوى القيادية الكامنة وراء 

صهيونيا مسيحيا "؛ حيث كان "بين صفوف اليهود

جاء في الطليعة على صعيد استخدام ) تجاوزا(

حكومة دولته المسيحية في سبيل العمل على إيجاد 

  ".دولة يهودية في فلسطين

 يؤمن بضرورة التنقيب عن  شافتسبريدكان اللور

آثار فلسطين للتدليل على صدق الكتاب المقدس 

وصحة ما ورد فيه، وقد تقدم على ما سبق في 

 بمشروع إلى ١٨٤٠أثناء انعقاد مؤتمر لندن عام 

لتوطين اليهود في فلسطين؛ ألنها في  "بالمرستون

 ولم تكن »أرض بغير شعب لشعب بال أرض«رأيه 

  شافتسبري ودعوات اللوردمرستون بالمبادرة

مجرد صدفة، فقد جمعت هذه االتجاهات 

، )السلطة والقوة(الصهيونية ما بين السياسي 

، والتوراة التي كان )الرأي العام(والمنبر اإلعالمي 

  ..".يمثلها اللورد

 يطلق على اليهود دائما تعبير  شافتسبريكان

ليهود وقد عمل جاهدا إلعادة ا. »شعب اهللا القديم«

إلى فلسطين؛ ألنهم مفتاح الخطة اإللهية لمجيء 

المسيح ثانية، واألداة التي من خاللها تتحقق النبوءة 

  .التوراتية
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 في تاريخ الحركة  بارزاَ مكاناَشافتسبريواحتل 

أو ذات (المسيحية ) ذات الديباجة(الصهيونية 

اليهود شيئا حيويا "، ورأى في )التوظيف المسيحي

وتحولت . أمل المسيحيين في الخالصبالنسبة إلى 

عودة اليهود إلى فلسطين في الوقت المالئم سياسيا، 

واستيطان اليهود في فلسطين إلى أمنية سياسية 

  ".بالنسبة إلنجلترا

وال يخفى على القارئ لإلستراتيجيات البريطانية 

 النهضوي محمد عليالربط بين حصار مشروع 

عقبة أمام أية والتوسعي وإعادة اليهود ليكونوا 

 أو محمد عليمؤامرات شريرة مستقبلية من تدبير 

  .خلفه

  واألطماع.. بين التوراة
وليم هنري "ال يمكن في هذا المقام نسيان القس 

 ابن المبشر الذي عمل في السفارة "هتشلر

يحترم اليهود احتراما شبه "البريطانية بفيينا، وكان 

ور لتيود، وكان من المؤيدين بحماس "أسطوري

 وبذل كل ما لديه من أجل القضية هرتزل،

  .الصهيونية لمدة تناهز الثالثين سنة

؛ األمر الذي رحب به  بلفوروقد كان مهندس وعد

ومن الصهيونيين " السابقية"الذين ينتمون إلى اتجاه 

  .المسيحيين

وهكذا صار توطين اليهود في فلسطين مسألة 

ات تداخلت فيها المعتقدات التوراتية والطموح

اإلمبريالية السياسية واإلستراتيجية، وعلى هذه 

القاعدة تعددت الدعوات األوروبية التي التقت 

بالمخططات الصهيونية السياسية؛ خاصة بعد عقد 

، ولم تتوقف المجموعات المؤتمر الصهيوني األول

المسيحية التي نراها انحرفت عن المسيحية أن 

م شعبا تدعم توطين اليهود في فلسطين واعتباره

  .مختارا، وفلسطين هي أرضهم الموعودة

الحصيلة النهائية لما سبق هي تبلور مجموعة من 

المفاهيم مثلت قاعدة فكرية وسياسية ودينية لمسيرة 

الصهيونية المسيحية، خاصة وقد بدأت تحتضنها 

 -أي الواليات المتحدة األمريكية-القارة الجديدة 

لها، ويمكن والتي ستمثل منعطفا مؤثرا بالنسبة 

  :إيجاز هذه الحصيلة في العناصر اآلتية

اليهود هم شعب اهللا المختار، وأنهم يكونون -١

  .بذلك األمة المفضلة على األمم

يربط اليهود " إلهي) وعد(ميثاق "هناك -٢

  .باألرض المقدسة في فلسطين

ربط اإليمان بعودة السيد المسيح بقيام دولة -٣

ود في فلسطين صهيون؛ أي بإعادة تجميع اليه

 .يظهر المسيح فيهم حتى

الصهيونية المسيحية والسياسة 

  األمريكية

)١( 

 ١٥/٩/٢٠٠٣ – محمد بن المختار الشنقيطي

في مقدمـة   " جيمي كارتر "يقول الرئيس األمريكي    

إن  Sources of Strength "مصادر القوة"كتابه 

الكتـاب  "كتابه هذا هو حـصيلة دروس تفـسير         

إحـدى الكنـائس    قدمها فـي التي كان ي" المقدس

بمعنى أن  . المعمدانية بواشنطن خالل فترة رئاسته    

دروسه الدينية في كـل   كارتر قرر أن يظل يلقي

الظروف، وأن ال ينقطع عنها حتى وهـو رئـيس      

يكون هذا مفاجئا لكثيرين في  قد. للواليات المتحدة
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 عالمنا العربي واإلسالمي، فلم يعتد الناس أن يكون

أو خطيبا للجمعـة    " مدرسا للتفسير "ا  الرئيس عندن 

خالل فتـرة   بعد تقاعده، فضال عن أن يكون كذلك

ولو حدث هذا لثارت ثائرة العلمانيين من       . رئاسته

واعتبروا هذا رجوعا إلى  كل المشارب والمذاهب،

لكن هذا ما حـدث     ".. قرون الظالمية والتعصب  "

وال أحد يستغربه أو يعتـرض   ويحدث في أمريكا،

 .عليه

 علـى   –لن تكون هذه هي المفاجأة الوحيدة لـك         

التـي   هذه السلسلة مـن المقـاالت   في -الراجح 

نتناول فيها جدلية الدين والسياسة في أمريكا، مـع         

المسيحية وأثرها العميـق   التركيز على الصهيونية

 .على السياسة األمريكية

إن أغلب الناس في عالمنا العربـي واإلسـالمي         

في فلسطين  لسياسات األمريكيةيميلون إلى تفسير ا

وفي العالم اإلسالمي بشكل عام تفسيرا مـصلحيا،        

والـرؤى الموجهـة،    دون األخذ في اإلعتبار القيَم

والعقائَد الدينية الدافعة إلى هذا الموقف السياسي أو      

ذلك عمـق الـربط بـين الـسلوك      فيفقدهم. ذاك

والدوافع، والنظرة التركيبية الشاملة التي تحتـوي       

 .جوانب الموضوع تلفمخ

ويرجع هذا القصور المنهجي إلى تصور تبسيطي       

حيث يميـل   للعالقة بين الدين والدولة في أمريكا،

المثقفون المسلمون إلى قياس التجربة التاريخيـة       

التاريخية األوربيـة، مـن    األمريكية على التجربة

. حيث هي نتاج لصراع مرير بين الكنيسة والدولة       

لـط ضـعف إلمـامهم بتـاريخ     الخ ويزيد في هذا

الكنيسة، وبالملل والنحل المسيحية، والتباين بينهـا       

 .التصورات والخلفيات والسياسات في

وربما غابت عنهم حقيقة تاريخية مهمة، وهي أن        

 لم -أوربا   حتى في–الصراع بين الدين والدولة 

ينته بهزيمة الدين، بل بهزيمة الكنيسة وانتـصار        

إلى شيء من التجريـد   حتاجوهو أمر ن. المسيحية

فهزيمة شخص أو مؤسسة يدعي تمثيل مبدإ : لفهمه

معين ال يعني بالضرورة هزيمة  أخالقي أو فلسفي

  .لذلك المبدأ، بل قد يكون نصرا مؤزرا للمبدأ ذاته

على أن التاريخ األمريكي له خـصائص تجعلـه         

فهـو   متميزا عن التاريخ األوربي تميزا واضحا،

ثقافة األنغلوسكسونية، وبالعقائد   مصبوغ بصبغة ال  

للمكان والنشأة دورا  اليهودية، كما أن-البروتستنتية

في الطابع الذي انطبعـت بـه الثقافـة الدينيـة           

 .األمريكية والسياسية

 علـى مقدمـة   - بإذن اهللا   –ستشتمل هذه السلسلة    

واليهوديـة عبـر    عامة عن العالقة بين المسيحية

المسيحي الـذي   " حاإلصال"التاريخ، وكيف انتهى    

بتهويـد المـسيحية،   " كالفن"و "مارتن لوثر"دشنه 

وكيف كان ذلك التهود نتيجة منطقية لمشكلة فـي         

المسيحية جعل المسيحيين البروتـستانت   المصادر

 أي التوراة العبرانية فـي " العهد القديم"يعتمدون 

العهد "تصوراتهم ونظام قيمهم أكثر مما يعتمدون       

  .لأو اإلنجي" الجديد

كما نتناول المخاض الفكري واالعتقـادي الـذي        

اسـتعباد   جعل المسيحية البروتستنتية تنتقل مـن 

اليهود بتهمة أنهم قتلة السيد المسيح عليه الـسالم،         

وعترة " شعب اهللا المختار" إلى عبادتهم باعتبارهم

 .المسيح وعشيرته
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 بعون اهللا   –ويستمر التناول التاريخي في السلسلة      

يمتلكها رجـل   عن سلطة التأويل التي فنتحدث –

الدين المسيحي، وكيف مكنت تلك السلطة بعـض        

القـس اإلنكليـزي    رجال الدين البروتستانت، مثل

 "سكوفيلد " والقس األمريكي  "جون نلسون داربي  "

المسيحية المتعلقة بـاليهود   من إعادة قراءة العقائد

 .وإعادة تأويلها، بما يقلبها رأسا على عقب

هذه السلسلة حديثا عن المفاهيم األساسية      وستشمل  

عـن بـاقي    للمسيحية الصهيونية التـي تميزهـا  

المسيحيين في التصور، أو تميزهـا عـنهم فـي          

عـودة  " و"الزمـان  آخر"التأويل، مثل فهمها لمبدإ 

 "الرفع إلى السماء" و"معركة أرمجدون"و" المسيح

Rapture السعيدة واأللفية Millennium ..   الـخ

يل إضافي لنصوص التوراة واإلنجيل حول      مع تحل 

وكيف يختلف فهـم المـسيحية    تلك الموضوعات،

 .الصهيونية لها عن فهم باقي المسيحيين

يلي ذلك شرح للمنظور السياسي العام للمـسيحية        

 –" الكتاب المقدس"بـ الصهيونية، من حيث إيمانها

 دسـتورا شـامال للحيـاة،    -وفق تأويلها الخاص  

لسياسة الداخلية والخارجية، وما يتسم ل ودليال عمليا

المسيحية  به هذا المنظور من تأويل غريب للعقائد

يطبعها بطابع جبري سوداوي مـتعطش للـدماء،        

وسـيلة سياسـية    يميل إلى اإليمان بالقتل واإلبادة

، وينظر  "خطة الرب على األرض   "شرعية لتحقيق   

محـور  "تقسمه إلى  إلى العالم نظرة حدية فاصلة

كالخطين المتوازيين ال يلتقيان    " محور شر "و" خير

 .أبدا

وتبقى أهم المؤسـسات التـي تمثـل المـسيحية          

وقفات  الصهيونية في الواليات المتحدة بحاجة إلى

في هذه السلسلة، ابتداء من المؤسـسات الدينيـة         

ـــ ــادي "ك ــع داالس االعتق  Dallas "مجم

Theological Seminary   وغيره، أو الـسياسية

 Southern "المعمـداني الجنـوبي  المجمع "كـ

Baptist   Convention.   مع شرح عمل هـذه

 المؤسسات في المجتمع األمريكي، ووسائلها فـي 

  .التعبئة والضغط السياسي

دور الصهيونية اليهوديـة فـي تـسويق        وأخيرا  

النظـرة   الصهيونية المسيحية، والتـرويج لهـذه  

المسيحية الجديدة، التي تؤلـه اليهـود، وتمقـت         

هـذه الحركـة    والمخاطر التي تمثلهـا . سلمينالم

الفكرية السياسية على المـسلمين وعلـى الـسلم         

والمنـصفين مـن أهـل     العالمي، ودور المسلمين

والتنويه بالجهـد   .. الكتاب في الوقوف في وجهها    

المؤسسات المسيحية في هـذا   الذي تقوم به بعض

 .. "مجلس كنائس الشرق األوسط    "المضمار، مثل 

ضـد  " التحـريض "هذه الحلقات ليس   منهدفناإذ 

 "التحليـل "المسيحية دينا، أو المسيحيين أمةً، بل 

لظاهرة توشك أن تضع المسلمين والمسيحيين عبر       

مـنهج   العالم على خطوط النار، وتخرج بهم عن

البر والقسط الذي دعا إليه القـرآن الكـريم فـي           

 .الدين التعاطي بين المختلفين في

ت، أخرى فضمناها هـذه     وربما برزت موضوعا  

مـداد   السلسلة، مما يفيض به الخاطر، ويسعف به

وعلى اهللا المعـول    . القلم أثناء إعداد هذه الحلقات    

  .ال شريك له في العون والسداد، هو الموفق
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)٢( 

يرجع السبب الرئيسي الضطهاد المسيحيين لليهود      

إنجيليـة   خالل األلفي عام المنصرمة إلى نصوص

قتلـة  "و" أعداء الـرب  "تدمغهم بأنهم   تدين اليهود و  

عليهم أبشع األوصاف  عليه السالم، وتسبغ" المسيح

  . وأفظعها

 ولفائدة القراء غير المعتادين على مصادر الديانة

" العهد الجديـد  "المسيحية نشير إلى أن اإلنجيل أو       

" متَّـى " يتألف من أربعة أناجيل، هـي أناجيـل  

رتيب، وكـل    على الت  "يوحنـا "و" لوقا"و" مرقس"و

الـسالم، مـع    منها يحكي قصة حياة المسيح عليه

كما يـشمل   . اختالف وتناقض كبير في المعطيات    

وهو سجل كتبـه  " الرسل أعمال"اإلنجيل ما يدعى 

 تناول فيه نشأة    – حسب اعتقاد المسيحيين     –" لوقا"

وانتشارها خارج موطنها األصلي، ومـا   الكنيسة

 ما يعـرف ثم يلي ذلك . تعرضت له من اضطهاد

وهي إحدى وعشرين رسالة موجهـة      " الرسائل"بـ

دعاة  إلى المسيحيين في مختلف المناطق من طرف

كمـا يـدعوهم    " الرسـل "المسيحيين األوائل، أو    

الرؤيـا، وهـو     وينتهي اإلنجيل بسفر.المسيحيون

فصل غريب من اإلنجيـل يـدعي المـسيحيون         

في المستقبل،  األصوليون أنه يتنبأ بكل ما سيحدث

  .ويفسرون من خالله أحداث الحاضـر واآلتـي  

ويحتل هذا الفصل مكانـة خاصـة فـي قلـوب           

من  المسيحيين الصهاينة، وهو مرجعهم في العديد

 .مقوالتهم

وتطفح صفحات األناجيل األربعة، وما ألحق بهـا        

ال تخطئـه   من رسائل، بذم اليهود وعيبهم، بشكل

 فنلق نظرة اآلن على بعض    . عين القارئ لإلنجيل  

حلقات قادمـة    في–هذه النصوص، قبل أن نرى 

 كيف يفهمها أتباع المسيحية الصهيونية      -بإذن اهللا   

التخلص منها بتأويـل مـدلولها    اليوم، ويحاولون

أحيانا، وبالتشكيك في صحتها التاريخيـة أحيانـا        

 .أخرى

لقد وصـف اإلنجيـل اليهـود بمختلـف         

 :األوصاف المستهجنة، ومنها

إلى مـسيحيي   " بولس" فقد كتب    :أنهم قتلة األنبياء  

إنكم <: اضطهادهم مدينة تسالونيكي اليونانية أثناء

أيها اإلخوة، قد صرتم على مثال كنائس اهللا التـي          

. والتي هي في المسيح يسوع في منطقة اليهودية،

فأنتم أيضا قاسيتم على أيدي اليهود الـذين قتلـوا          

واألنبياء، واضطهدونا نحن أيـضا،   الرب يسوع

>  ال ُيرُضون اهللا ويعـادون النـاس جميعـا         وهم

-٢/١٤األولى إلى مؤمني تـسالونيكي   الرسالة(

 أي  -" أورشـليم "وبسبب فعلهم هذا استحقت     ) ١٥

: هذه الصيحة من المسيح طبقا لإلنجيـل  - القدس

وراجمة  يا قاتلة األنبياء! يا أورشليم! يا أورشليم»

  )١٣/٣٤لوقا (« ..المرسلين

تشهدون على أنفـسكم     »:األنبياءأنهم أبناء قتلة    

فأكملوا ما بدأه آبـاؤكم   بأنكم أبناء قاتلي األنبياء،

ها أنا أرسل إليكم    ») ٢٣/٣١متى  (« ليطفح الكيل 

ومعلمـين، فبعـَضهم تقتلـون     أنبيـاء وحكمـاء  

وتصلبون، وبعـَضهم تجلـدون فـي مجـامعكم،         

إلى أخرى، وبهذا يقع عليكم  وتطاردونهم من مدينة

    ُسفك على األرض، مـن دم هابيـل        كل دم زكي

دم زكريا بن بَرخيا الذي قتلتموه بـين   البار، إلى

  .)٣٥-٢٣/٣٤متى (« الهيكل والمذبح
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 وقد جاء ذلك على لـسان       ،"أوالد األفاعي "وأنهم  

تقدرون وأنـتم   يا أوالد األفاعي كيف< : المسيح

أشرار أن تتكلموا كالما صالحا؟ ألن الفم يتكلم بما         

أيهـا  ») ١٢/٣٤إنجيل متَّـى  ) > القلبيفيض به

كيف تفلتون مـن عقـاب      ! الحيات أوالد األفاعي  

وعلـى لـسان يوحنَّـا     (23/33 متـى (« !جهنم؟

من أنذركم لتهربـوا    ! يا أوالد األفاعي  »: المعمدان

  )٣/٧ مرقس ٣/٧متَّى (« اآلتي؟ من الغضب

ال  »:وأنهم يفخرون باالنتماء إلبراهيم بغير حـق      

إبراهيم أباً، فـإني أقـول    لنا: م قائلينتعللوا أنفسك

 إن اهللا قادر أن يطلع من هذه الحجارة أوالدا: لكم

وها إن الفأس قد ألقيـت علـى أصـل          . إلبراهيم

 الشجر، فكل شجرة ال تثمر ثمـرا جيـدا تُقطَـع   

 )١٠-٣/٥متى (« وتُطَرح في النار

أيها المـراؤون لمـاذا      »:وأنهم أهل رياء وفسق   

! المـراؤون  أيهـا ») ٢٢/١٨متى (« تجربونني؟

الشعب يكرمني  : إذ تنبأ عنكم فقال   " إشعياء"أحسن  

 ٨-١٥/٧متـى  (« عني جدا بشفتيه أما قلبه فبعيد

) ٧٧/٦ وإنجيل مـرقس     ٢٧-٢٣/٢٥وقارن مع   

تبدون للناس أبرارا، « )13/15 لوقا(« يا مراؤون»

( « ولكنكم من الداخل ممتلئون من الرياء والفسق      

 )23/28 متى

« أيها الجهال والعميـان   »:أهل جهل وعمى  وأنهم  

 )23/19 متـى (« أيها العميـان ») ٢٣/١٧متى (

دعـوهم  ») ٢٣/٢٤متـى   (« أيها القادة العميان  «

وإذا كـان   وشأنهم، فهم عميان يقودون عميانـا، 

متى (« األعمى يقود أعمى يسقطان معا في حفرة      

١٥/١٤( 

فقد رفضوا قـصد اهللا مـن        »:وأنهم أهل ضاللة  

على يـد  [يده ذ لم يكونوا قد تعمدوا علىنحوهم، إ

اذهبـوا بـاألحرى إلـى      ») ٧/٣٠لوقا  (« ]يوحنَّا

 )١٠/٦متى (« إسرائيل الخراف الضالة، إلى بيت

وأنهم عديمو اإلحساس بالعدل والرحمة واألمانة      

أهملتم أهم ما « :وذلك هو جوهر الشريعة اإللهية

متـى  (« العدل والرحمـة واألمانـة    : في الشريعة 

سعوا إلى »: من أنانية نظرا لما يتسمون) ٢٣/٢٣

« إثبات برهم الذاتي، لم يخـضعوا للبـر اإللهـي         

وقساوة قلـوب  ) ١٠/٣مؤمني روما  الرسالة إلى(

 ومتـى   ١٠/٥مرقس  : انظر(وغيرها من الرذائل    

١٩/٨(. 

وليس كل هذا سوى غيض من فـيض ممـا ورد           

 بيد أن الـذنب األكبـر  . حول اليهود في اإلنجيل

األخطر الذي يتهم به اإلنجيل اليهود هـو        والعيب  

. قتلـوه  أنهم اضطهدوا المسيح عليه السالم، ثـم 

 –ورغم أن قصة مقتل المسيح على أيدي اليهـود          

خرافـة أنتجـت     مجرد–من وجهة نظر إسالمية 

ممارسات ظالمة، فقد ترسخت هذه الفكـرة فـي         

تـدعمها نـصوص    العقل المسيح خالل القرون،

وظروف سياسـية واجتماعيـة     إنجيلية متضافرة،   

 .آتية إن شاء اهللا وهو ما نتناوله في حلقة. قلقة

)٣( 

ظل المسيحيون إلى عهد قريب يؤمنون بأن اليهود        

واألخيـرة عـن    هم من يتحمل المسؤولية األولى

مقتل المسيح عليه السالم َصلبا، وصرح اإلنجيـل        

المـسيح أنـه ابـن اهللا     أن من أسباب ذلك ادعاء

ولست بحاجة إلـى القـول      . ) عن ذلك  تعالى اهللا (
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كـال مـن المقدمـة والنتيجـة      للقارئ المسلم أن

فال المسيح ادعى أنه ابن اهللا، وال اليهود        : باطلتان

لكن ما يهمنا هنـا لـيس   . المسيح أو صلبوه قتلوا

وتطورهـا   صحة الفكرة وإنما وظيفتها التاريخية،

لذلك سنكتفي بنظـرة وصـفية إلـى        . في الزمان 

القصة، وخـصوصا   ة التي قدم بها اإلنجيلالطريق

والعتبار التسلسل الزمني نؤجل    . دور اليهود فيها  

المسيحية الصهيونية لهذه القـصة   الحديث عن فهم

 .إلى حلقات آتية بإذن اهللا

 – من خالل اإلنجيـل      –يبدو المسيح عليه السالم     

من يؤمن به،  متطلعا إلى أن أن يكون اليهود أول

 :وذلك لسببين

البِشارات التي جاء بها موسى وغيره من       : ولهماأ

خاطـب المـسيح    أنبياء بني إسرائيل بشأنه، وقد

أنتم تدرسـون الكتـب   :" اليهود بهذا المنطق، فقال  

هذه . ستهديكم إلى الحياة األبدية ألنكم تعتقدون أنها

 الكتب تشهد لي، ولكنكم ترفضون أن تأتوا إلـي 

لـو كنـتم    ) "٤٠-٥/٣٩يوحنا  " (لتكون لكم الحياة  

هو كتـب   صدقتم موسى، لكنتم صدقتموني، ألنه

  .)٥/٤٦يوحنا " (عني

أن اليهود هم قوم المسيح وأقرب الناس       : وثانيهما

ـَّله اهللا إيـصال   إليه دما ودارا، وهم أول من حم

لذلك عبر يوحنا في إنجيله بمـرارة      . الرسالة إليهم 

لـى  للمسيح عليه السالم، وهم أو عن رفض اليهود

 إلى َمـن ] المسيح[وقد جاء : "الناس بقبوله، فقال

يوحنـا  " (كانوا خاصته، ولكن هؤالء لـم يقبلـوه       

١/١١(.  

لكن اليهود تمسكوا بأنهم أتباع موسى ال عيـسى،         

نحن فتالميـذ   أما: "وشككوا في نبوة عيسى، فقالوا

موسى، نحن نعلم أن موسى كلمة اهللا، أمـا هـذا           

 .)٢٩-٩/٢٨يوحنا ) "صالفال نعلم له أ] المسيح[

ولم يتوقف اليهود عند حد رفض اإليمان بالمسيح        

إلـى الـسعي    -  طبقا لإلنجيل–بل تجاوزوا ذلك 

وتبدو المؤامرة اليهودية ضد المسيح     . للتخلص منه 

عميقـة الجـذور    –  من خالل صفحات اإلنجيل–

وقد تجلت مظاهرها أوال فـي      . محبوكة األطراف 

بمطاردته واعتقاله، ثـم   إهانته ومضايقته، مرورا

وفيما يلي أمثلة من النصوص     . أخيرا بصلبه وقتله  

 :الواردة في هذا الشأن اإلنجيلية

 اإلهانة والمضايقة: أوال
فأخذ اليهود يضايقون يسوع، ألنه كان يعمل هذه        "

" الـسبت  يـوم ] معجزات شفاء المرضى[األعمال 

 )٥/١٦يوحنا (

 المجمع كل   إن اليهود اتفقوا على أن يطردوا من      "

 )٩/٢٢يوحنا ( "من يعترف أن يسوع هو المسيح

ألسنا نقول الحـق عنـدما      ]: للمسيح[فقال اليهود   "

/ ٨يوحنـا   "نقول إنك سامري وإن فيك شـيطانا؟ 

٤٨. 

إن ) "٨/٥٢يوحنا  " (اآلن تأكد لنا أن فيك شيطانا     "

  ١٠/٢٠يوحنا  "..شيطانا يسكنه، وهو يهذي

غطـون وجهـه    فبدأ بعضهم يبصقون عليـه، وي     "

 فبصقوا في وجهه،) "١٤/٦٥مرقس " (ويلطمونه

 )٢٦/٦٧متى " (وضربوه، ولطمه بعضهم

: فلما قال يسوع هذا، لطمه أحد الحـراس وقـال         

 )18/22 يوحنا" (أهكذا تجيب رئيس الكهنة؟
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فرفعوا حجارة ليرجموه ولكنـه أخفـى نفـسه،         "

اليهـود   فرفع) "٨/٥٩يوحنا " (وخرج من الهيكل

 )١٠/٣١يوحنا " (ارة ليرجموهمرة ثانية حج

وقاموا يدفعونه إلى خارج المدينة، وساقوه إلـى        "

مدينتهم ليطرحوه إلى  حافة الجبل الذي بنيتْ عليه

لوقا " (إال أنه اجتاز من وسطهم وانصرف     . األسفل

٤/٢٩( 

] منطقـة [يا معلِّم، أترجـع إلـى       : فقال التالميذ "

اليهـود أن   اليهودية، ومنـذ وقـت قريـب أراد   

 )١١/٨يوحنا " (جموكير

" لم يجرؤ أحد أن يتكلم عنه علنا خوفا من اليهود         "

 )٧/١٣يوحنا (

كان يوسف هذا تلميذا ليسوع، ولكن في الـسر،         "

 )19/38 يوحنا" (ألنه كان خائفا من اليهود

كان التالميذ مجتمعين في بيت أغلقـوا أبوابـه،         "

 )٢٠/١٩يوحنا " (خوفا من اليهود

 تقالالمطاردة واالع: ثانيا
وبعدما ذهب إخوته إلى العيد، ذهب هو أيضا كما "

اليهود يبحثون عنه  فأخذ. لو كان متخفيا، ال ظاهرا

يوحنـا  " (أين ذلك الرجـل؟   : في العيد، ويسألون  

١١-٧/١٠( 

منذ ذلك اليوم قرر اليهود أن يقتلوا يسوع، فلـم          "

 )11/53 يوحنا" (يعد يتجول بينهم جهارا

فـي منطقـة الجليـل،      بعد ذلك بدأ يسوع يتنقل      "

اليهـود   متجنبا التجول في منطقة اليهوديـة، ألن 

فسعى اليهود  ) "٧/١يوحنا  " (كانوا يسعون إلى قتله   

  )٧/٣٠يوحنا " (للقبض عليه

ازداد سعي اليهود إلى قتله، ليس فقط ألنه خالف         "

أبوه، مساويا نفسه  سنة السبت، بل ألنه قال إن اهللا

 )٥/١٧يوحنا " (باهللا

لم أنكم أحفاد إبراهيم، ولكنكم تسعون إلـى        أنا أع "

" مكانـا فـي قلـوبكم    قتلي، ألن كلمتي ال تجد لها

 )٨/٣٧يوحنا (

ما يتهامس به الجمـع     ] اليهود[وسمع الفريسيون   "

الحراس ليلقـوا   فأرسلوا هم ورؤساء الكهنة بعض

 )٧/٣٢يوحنا " (القبض عليه

يوحنـا  " (فأرادوا ثانية أن يلقوا القـبض عليـه       "

" عليـه  أراد بعضهم أن يلقوا القـبض "و) ١٠/٣٩

 )٧/٤٤يوحنا (

فقبضت الفرقة والقائد وحرس الهيكل على يسوع       "

 )١٨/١٢يوحنا " (وقيدوه

  الصلب والقتل: ثالثا

 طبقـا   –وقد وردت قصة صلب المـسيح وقتلـه         

األربعـة،    فـي األناجيـل  –للمعتقدات المسيحية 

بسياقات متقاربة، تصرح كلها بدور اليهـود فـي         

وانتهاء، مع خالف بـين   التآمر والتحريض ابتداء

األناجيل األربعة فـي تـضخيم دور اليهـود أو          

القصة أن اليهود سـعوا لـدى    وخالصة. تحجيمه

أن يقتل المسيح جزاء    " بيالطس"الحاكم الروماني   

اعتبروه كفرا منه، وادعاء منه أنـه ابـن    على ما

.. الرب، وتطاوال منه على رؤساء الكهنة اليهـود 

وتردد الحاكم كثيرا، ولكن كهنـة اليهـود كـانوا          

بعـد   وتم اعتقال المـسيح . مصرين على مرامهم

طول مطاردة ومضايقة، بتدخل مباشر من الكهنة،       

فرقة "مخبئه هو  وكان الذي تولى الهجوم عليه في

الجنود وحرس الهيكل الذين أرسلهم رؤساء الكهنة       

 وهـم يحملـون المـصابيح    [اليهود[والفريسيون 

 )١٨/٣يوحنا " (والمشاعل والسالح

ورغم أن الذي يحكم القدس أيـام المـسيح هـم           

يومذاك نفـوذا    فإن لليهود– ال اليهود –الرومان 
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سياسيا ودينيا معتَبرا يمارسونه من خالل مجـامع        

 –" بـيالطس "الحاكم الروماني  ويبدو أن. كهنتهم

 نظـر إلـى     -وهو وثني ال يفقه كثيرا في الدين        

المسيح واليهود على أساس أنه خالف  ينالخالف ب

 داخلي بين اليهود وأحد أتباع ديانتهم يريد الخروج

على المألوف من دينهم، ولذلك ترك الحاكم مصير        

  .اليهودية المسيح في يد السلطة الدينية

ويسعى كُتَّاب اإلنجيل إلى التأكيد على مـسؤولية        

فـي اإلنجيـل    حيث ورد. ة الرومانءاليهود وتبر

عبير الحاكم الروماني عن اقتناعه ببراءة المسيح،       ت

هم الذين دفعوه إلى اتخاذ  وأن رجال الدين اليهود

قرار الصلب بعد أن حاول التملص مـنهم بكـل          

التي تسرد هذا المشهد فقرةٌ في   ومن الفقرات.حيلة

 إنجيل متَّى أثارت الحقد في قلوب المسيحيين ضد

فعـاد  : "اليهود في كل عـصر، وقـد ورد فيهـا         

 فماذا أفعل بيسوع الذي ُيـدعى : يسأل] بيالطس[

وأي : فسأل الحاكم. لُيصلَب: المسيح؟ أجابوا جميعا

فلمـا رأى  . لُيـصلَب  :شر فعل؟ فازدادوا صراخا

بيالطس أنه ال فائـدة، وأن فتنـة تكـاد تنـشب            

: وغسل يديه أمام الجمع، وقال باألحرى، أخذ ماء

فانظروا أنتم في األمرأنا بريء من دم هذا البار ، .

ليكن دمه علينـا وعلـى      : فأجاب الشعب بأجمعه  

فـي   وهو لص كان" [باراباس"فأطلق لهم . أوالدنا

إلـى   وأما يسوع فجلده، ثـم سـلمه  ] نفس السجن

 .)٢٦-٢٧/٢٢متى " (الصلب

ليكن دمه علينـا وعلـى      " وقد بقيت هذه العبارة     

علـى مـر    مغروسة في العقل المسيحي" أوالدنا

القرون، واعتبرها المسيحيون شهادة دامغة علـى       

يحملـون فـي    أن اليهود في كل عصر ومـصر 

أعناقهم دم المسيح، وأن لعنة الرب قد حلت عليهم         

وأنهم بذلك قد استحقوا كـل   بسبب ذلك إلى األبد،

 كمـا ظلـت صـورة       .أنواع التنكيل واالضطهاد  

يبـصق النـاس فـي وجهـه      المسيح وهو مقيد،

ة ال تــمحي مـن الـضمير        ويضربونه، صور 

 إدانـة أخـرى   -اعتقادهم   في–المسيحي، وهي 

 ..لليهود عليهم أن يدفعوا ثمنها

ومن غرائب ما ترتب على هذا االعتقاد ما حكـاه          

من قتل : "كتابه في مقدمة" جون دومينيك كروسان"

ــسيح؟ ــن أن  "Who Killed Jesus ?الم م

 اجتماعـات  المسيحيين األوربيين كانوا يعقـدون 

ومراسيم فيما يعتبرونه ذكرى صـلب المـسيح،        

والحـادي عـشر    خالل القرن التاسـع والعاشـر  

الفرنسية كـان  " تولوز"وأن سكان مدينة   . الميالدي

هذه المناسبة، يعتبرونـه   لديهم تقليد خاص بهم في

جزءا مهما من مراسيم تلك الذكرى، وهو إحضار        

حـد  الكنيسة أثناء االجتماع، ليصفعه أ يهودي إلى

 النبالء أمام الجمـع، إحيـاء لـذكرى الـضرب    

واإلهانات التي تعرض لها المسيح علـى أيـدي         

  ..اليهود

 مشكلة المصادر) : ٤(

نوع معروف اليـوم    : هنالك نوعان من اليهودية   "

".. اليهوديـة  باسم المسيحية، ونوع معروف باسم

 حديثه حينما   "ديفيد برايس  "هكذا بدأ صديقي القس   

ألناقش معه موضـوع عبـادة    ةزرته في بيته مر

والذي يقـصده   . نتيةاإسرائيل في العقيدة البروتست   

بهذا التقـسيم أن المـسيحية ربيبـة     السيد برايس

 اليهودية وفرع منها، وأن االنشقاق التاريخي بين
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خطإ فـي التأويـل متـأثر       "الديانتين كان مجرد    

" الرومانية القديمة بالرؤى السياسية والعرقية للدولة

قال لي فيما بعد، حينما طالبته بتقديم تفـسير         كما  

 .لتقسيمه تاريخي

وديفيد برايس بالمناسبة ليس صهيونيا مسيحيا، وال       

يعبد إسرائيل، بل  أصوليا مسيحيا، وهو ليس ممن

ني معتـدل يقـود     اهو رجل دين مسيحي بروتست    

في المدينة التي  Presbyterian الكنيسة المشيخية

اعر المـسلمين كثيـرا     وهو يتفهم مش  . أعيش بها 

 .بالتسامح والحوار بين األديان ويؤمن

وما قاله ديفيد برايس يعكس العالقة المعقدة بـين         

أجـل فهـم هـذه     ومن. المسيحية واليهودية اليوم

 .الرؤية نحتاج إلى إلقاء نظرة على المصادر

يعتقد أغلب المسلمين أن المسيحية ديـن منفـصل         

حل محل  نجيلعن اليهودية في المصادر، وأن اإل

وهم معذورون في ذلك، فالتصور . التوراة ونسخها

الالحقة تغنـي عـن    اإلسالمي يقتضي أن الرسالة

السابقة، خصوصا إذا نـال األولـى شـيء مـن        

الوارد " الهيمنة"مفهوم  وهذا هو. التحريف والتبديل

مصدقا لما بين يديه من الكتاب      : "في القرآن الكريم  

 ."عليه ومهيمنا

ادر عند المـسيحيين ال تقتـصر علـى         لكن المص 

يعنونـه   وهذا الـذي . اإلنجيل، بل تشمل التوراة

" العهد الجديـد  "أي التوراة، و  " العهد القديم "بتمسية  

 .أي اإلنجيل

ولما كان حجم العهد القديم أكبر بكثير من العهـد          

المـسيحية واردا   الجديد كان تأثير اليهودية فـي 

  .ومنطقيا

المعتمدة للكتاب المقدس التي    ففي الترجمة العربية    

. طبعة سادسة جـي ( أرجع إليها في هذه المقاالت

يبلـغ  ) ١٩٩٥سنتر مصر الجديدة القـاهرة      . سي

صفحة، بينما يبلغ  ١١٢٨ عدد صفحات العقد القديم

 صـفحة، أي أن     ٣٩٥عدد صفحات العهد الجديد     

الـذي  " الكتاب المقـدس " من% ٧٥التوراة تمثل 

  .يؤمن به المسيحيون

فإذا أضفنا إلى ذلك أن اإلنجيل عبارة عن أربعـة          

معظمه مكـرر،   أناجيل تحكي نفس القصة، أي أن

تقريبا مما يعتبره المسيحيون % ٩٠وجدنا أن نسبة 

توراة عبرانية، وأن اإلنجيل  هو" كتابا مقدسا"اليوم 

فهل ُيستغرب بعد هذا أن يكون      . منه% ١٠مجرد  

مسيحية المعاصرة؟ القديم األثر األكبر على ال للعهد

عـدم   الحقيقة أن الذي يستغرب هو العكـس، أي 

 .تهود المسيحية منذ البدء

 راعـي كنيـسة     "ريغان. ديفيد ف  "وقد بين األب  

والية تنَِّسي " (نوكسفيل" أنطاكية المعمدانية بمدينة

دون لبس النتيجة المنطقية التي ترتبت      ) األمريكية

وذلـك فـي   . طغيان العهد القديم على الجديد على

عـن   ماذا يقول العهـد الجديـد  ": مقال له بعنوان

ومما قاله األب ريغان في مقاله مخاطبـا        . "اليهود

المعمدانيين يشكلون إحـدى   إن المؤمنين": اليهود

 أقوى الجماعات المؤيدة لألمة اإلسرائيلية، وحبنا

حب عميق جدا، وهو جزء ال يتجـزأ        ] إلسرائيل[

عهد قديم  المقدس يتألف منإن كتابنا ... من إيماننا

وعهد جديد، وعهدنا القـديم هونفـسه تـوراتكم         

ضـعف العهـد    ولما كان العهد القـديم . اليهودية

من كتابنا المقدس   % ٧٥الجديد ثالث مرات، فإن     

مـن التـراث    هي نفسها كتـابكم، وذلـك كثيـر   
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إن إيماني بصحة العهد الجديـد هـي    ... المشترك

 ."ليهوديا السبب في حبي العميق للشعب

لقد مكث المسيحون أكثر من ثالثة قـرون وهـم          

اعتمادها والتي  مختلفون حول األناجيل التي يجب

يجب التخلي عنها، حتى حسم مجمع نيقية األمـر         

األناجيل األربعـة المعروفـة    م، واعتمد٣٢٥عام 

وألغى أناجيـل   ) متى، يوحنا، لوقا، مرقس   (اليوم  

يحيين لـم   لكن المـس  ) الخ..برنابا، توماس (أخرى

العبرانية   في اعتبار التوراة– إال نادرا –يختلفوا 

 .جزءا من كتابهم المقدس

" الكتاب المقـدس  "بيد أن اعتماد التوراة جزءا من       

وهاك بعـض  . وتناقض جعل المسيحية ديانة تلفيق

  :األمثلة

فالعهد القديم يدعو إلى التوحيد، أما العهد الجديـد         

 .فيدعو إلى التثليث

لقديم يدعو إلى الحرب واإلبادة، والعهـد       والعهد ا 

 .الجديد يبشر بالسالم والصفح

إلى " شعب اهللا المختار  "والعهد القديم يعتبر اليهود     

 .يعتبرهم أمة ملعونة إلى األبد األبد، والعهد الجديد

لذا فإن المسيحيين ال يستطيعون اتخاذ موقف وسط        

يـستعبدوهم أو   منصف من اليهود، فهـم إمـا أن  

والسبب هو أن هنـاك رؤيتـان فـي         .. وهميعبد

رؤية : ال ثالث لهما حول اليهود،" الكتاب المقدس"

العهد القديم أو التوراة، وهي تؤله اليهود وتعتبرهم        

وأصحاب العهد " أبناء الرب"و" المختار شعب اهللا"

 .اإللهي األزلي بين الرب وإبراهيم عليه الـسالم 

وهي تعتبـر    – أو اإلنجيل    –ورؤية العهد الجديد    

وأمة اللعنـة   "قتلة المسيح"و" أعداء الرب"اليهود 

 .والشقاء األزلي

وبسبب انحصار األمـر فـي هـاتين الـرؤيتين          

اليوم إال  المتناقضتين ال يستطيع أغلب المسيحيين

أما الرؤيـة   . تبني الثانية بعد أن تخلوا عن األولى      

تعتبر اليهود مجـرد بـشر    العادلة المنصفة، التي

فال مكان  ".. بل أنتم بشر ممن خلق    : " اهللا ممن خلق 

أغلب المسيحيين، بـسبب تـأثير نـص     لها لدى

الكتابين وما يشتمل عليه ذلك النص من تنـاقض         

  .يحتمل التوفيق والحلول الوسط صارخ ال

وقد ظهر هذا المأزق مع بداية المراجعة للنظـرة         

عصر النهضة  المسيحية القديمة ضد اليهود خالل

نتية هـو   ا مؤسس البروتست  مارتن لوثر  ف .األوربية

وهـو ذاتـه   " يهوديـا  المسيح ولد": مؤلف كتاب

 ."اليهود وأكاذيبهم"مؤلف كتاب 

وسنشرح أبعاد هذا المأزق في العقل المسيحي من        

الحلقة القادمة  خالل كتابي مارتن لوثر هذين، في

  .بإذن اهللا

 'المسيح ولد يهوديا') ٥(

الكتاب " أن تناقضات    لقد رأينا في الحلقة الماضية    

مأزقا ذهنيا وخلقيا  في نظرته لليهود ظلت" المقدس

فلنـر اآلن كيـف     . للمسيحيين على مر العصور   

على عقل مـارتن لـوثر    انعكست هذه التناقضات

مؤسس المذهب البروتـستانتي،    ) ١٥٤٦-١٤٨٣(

تاريخ المسيحية خـالل   وأعظم المصلحين أثرا في

أن المـسيحية   خصوصا و . القرون الستة الماضية  

لقد برز . بروتستنتية في أساسها الصهيونية ظاهرة

لوثر في التاريخ المسيحي باعتباره الرجل الـذي        

المسيحيين من سلطات البابا الكنسية، وردهم  خلص

النص، دون  إلى حرية الدين والتعاطي المباشر مع
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وقاد لـوثر االنـشقاق     . وصاية من رجال الكنيسة   

روتستنتي الذي يدين بال بالذي انتهى بظهور المذه

  .به اليوم أغلب األمريكيين والبريطانيين واأللمان

 ذو األصل األلماني ثورتـه ضـد        مارتن لوثر بدأ  

صكوك "بيع  البابا في روما بعد أن انتشرت ظاهرة

 على يد الباباوات، واعتبـر لـوثر هـذه       "الغفران

تجارة دنيويـة تافهـة،    الظاهرة تحويال للدين إلى

وعبر عن ذلك بـصياغة     . له عن قصده  وتحريفا  

األطروحـات الخمـس    "كتابه ثيولوجية فلسفية في

 .Theses ٩٥ "والتسعون

وفي خضم خصومته مع البابا، وتتبـع عوراتـه،         

اليهـود،   وجد لوثر أن من األفضل له التقرب إلى

فانتقد موقف السلطة البابوية منهم، والتعامل معهم       

 وكتـب  .يـره حسب تعب "كالب ال بشر"على أنهم 

حول هذا الموضوع كتيبا صغيرا يحمل عنوانا ذا        

أحد الشعارات األساسية لدى  داللة أصبح فيما بعد

 :كان عنوان الكتيـب   . أتباع المسيحية الصهيونية  

 That Jesus "المسيح ولد يهوديـا  كون يسوع"
Christ was Born a Jew. 

 في ذلك الموقف دوافـع      مارتن لوثر كانت دوافع   

كتيبـه بـأن    إلى حد ما، فهو يجادل فيتنصيرية 

التعامل الفظ الذي تمارسه السلطة الكنـسية ضـد         

المـسيحية، ويجعلهـم    اليهود هو الذي ينفرهم من

وحتى حينمـا يقـرر     . يفضلون البقاء على دينهم   

فإنه يجـد نفـسه تحـت     بعضهم اعتناق المسيحية

طغيان الكنيسة وابتزازها، فيندم على هجر دينـه        

 .األصلي

سوف أسوق النصوص الواردة فـي      : "ل لوثر يقو

المـسيح   الكتاب لمقدس، التي تدل على أن يسوع

كان يهوديا، ولد من امرأة عذراء، ولعلـي بـذلك          

إن . العقيدة المسيحية أكتسب بعض اليهود العتناق

الحمقى منا، أعني الباباوات والقسس وعلماء الدين       

الفظة تعاملوا مـع اليهـود بطريقـة     ذوي القلوب

جعلت كل من يأمل أن يكون مـسيحيا مخلـصا          

لو كنت يهوديا ورأيـت كـل   . يهودي يتحول إلى

 هؤالء الحمقى يقودون ويعلِّمون العقيدة المسيحية،

فسأختار على البديهة أن أكون خنزيرا بدال من أن         

علـى أنهـم    لقد تعاملوا مع اليهود. أكون مسيحيا

 ."كالب ال بشر

دوافعه التنـصيرية    كاشفا عن    مارتن لوثر ويتابع  

الواحد منا لـو   آمل أن: "وراء التعاطف مع اليهود

تعامل مع اليهود برفق، وعلمهم بكياسة من خالل        

العديد منهم إلى مسيحيين  الكتاب المقدس، فيتحول

مخلصين، ويرجعون إلى دين آبائهم من األنبيـاء        

وينهي لوثر طرحه الذي كان غريبـا   ."واألسباط

ك بالدعوة إلى التعامـل مـع       على المسيحية يومذا  

 ."ال بقانون البابا بل بمحبة المسيح" اليهود

 –لكن أهم فكرة في هذا الكتيب بالنسبة لموضوعنا         

قول مارتن   فهي–موضوع المسيحية الصهيونية 

قبل أن نتفاخر بموقفنـا     : "لوثر مخاطبا المسيحيين  

أما  Gentiles "أغراب" يجب أن نتذكر أننا مجرد

ل نسبهم بالمسيح، نحن غرباء وأباعد،      اليهود فيتص 

 ."وبنوا عمومة وإخوة للرب أما هم فأقارب

وطرح هذه الفكرة في كتاب لوثر تـدل علـى أن           

القـديم   لوثر وقع تحت تـأثير تـضلعه بالعهـد   

والنصوص العبرانية األخرى، فازدحمت المشاعر     
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وقلبه، مـن الحقـد    والمواقف من اليهود في عقله

كما سنرى ذلك فـي     . الهوجاءالدفين إلى المحبة    

 .اهللا حلقات قادمة بإذن

ومن الواضح أن مارتن لوثر لم يكن يدرك قيمـة          

اآلتـي،   األفكار التي طرحها، وأثرها التـاريخي 

التـي  " كون المسيح ولد يهوديا   "وخصوصا فكرة   

البروتـستانت   طورها أتباع لوثر من رجال الدين

حتى أصبحت تعني عندهم اليوم من ضـمن مـا          

 :نيهتع

 أن اليهود هم أهل المسيح وعترته، فلهـم ذمـة           •

دعمهـم   وحرمة خاصة بـسبب ذلـك، تقتـضي   

كما ورد في العهـد     " تطييب خواطرهم "وخدمتهم و 

 .القديم

أن اتهام اليهود بسفك دم المـسيح لـيس واردا،          • 

وكـل نـصوص   . والرحم كيف وهم أهل القرابة

 .اإلنجيل الواردة في ذلك يجب تأويلها أو ردها

 هكذا يقول المسيحيون    –" أبناء الرب "أن اليهود   • 

شأنهم شأن المسيح الـذي   – الصهاينة اليوم حرفيا

 .)تعالى اهللا عن ذلك(هو ابن اهللا عند المسيحيين 

 كما يقولون عن    – أن اليهود هم الشعب المختار       •

ذلـك، والقـول بـأن      وال بد من قبول–أنفسهم 

يء المسيح قول   المسيحيين احتلوا تلك المكانة بمج    

 .مردود

 لم يقصد مد فكرتـه       مارتن لوثر  ومن الواضح أن  

ذلك، وهو  إلى كل هذا المدى، وما كان في وسعه

لكن الفكرة  .. ابن عصره، العصر الوسيط األوربي    

 بل .الكاتب كما يقال ملك للقراء إذا خرجت من قلم

إن لوثر هو أول من تخلى عن أفكاره الواردة في          

في أواخر أعوام حياتـه كتابـه    كتيبه هذا، فكتب

 " On Jews andعن اليهود وأكاذيبهم"المعنون 

their Lies    وهو يعتبر أشد الكتب علـى اليهـود

خالل قرون عدة، وأبعـدها أثـرا فـي النفـسية           

 وسنستعرض هذا الكتـاب  .المعادية لهم المسيحية

 .فيما بعد إن شاء اهللا

 لـوثر   لكن اليهود أدركوا قيمة الفكرة التي طرحها      

وعرفوا أنهـا  " مسيحيا كون اليهود ولد"في كتيبه 

تحمل بذور انقالب تاريخي في النظرة المـسيحة        

يذكر بعض مؤرخي المسيحية أن  لذلك. إلى اليهود

اليهود نشروا الكتيب ووزعوه على نطاق واسـع        

 .أوصلوه إلى فلسطين في أوربا، بل

 ثغرة في تاريخ المسيحية ظلت مارتن لوثرلقد فتح 

نجـد اليـوم    تتسع حتى اليوم، ولذلك ال عجب أن

من أكثـر المقـوالت     " المسيح ولد يهوديا  "مقولة  

وذلـك  . الـصهاينة  تواترا على ألسنة المسيحيين

 .حديث آخر لم يحن وقته بعد على أية حال
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