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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

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

اسـية التـي تـدفع      جانب من العوامـل األس     أن يلم ويحيط به، أذ أنه يسلط الضوء على           بالتحدي الصهيوني 

 ومن خالل تتبع مواد الملف المختلفة       . ومده بعوامل الديمومة والبقاء    لدعم الكيان الصهيوني  بالواليات المتحدة   

حركـة اإلصـالح    زعـيم  مارتن لوثر كينـغ  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 لكـي تكـون                  ذات العالقة    كتبوال

  .لحساس والمهماعوناَ في فهم واستيعاب األبعاد المختلفة لهذا الموضوع 

  :ار الواردة في هذا العددوفيما يلي أهم األفك

اعتاد الناس في عالمنا العربي اإلسالمي أن يفسروا التحيز األميركي إلسرائيل بأسباب سياسية وإستراتيجية، مثل 

المال اليهودي المؤثر في الحمالت االنتخابية، واإلعالم اليهودي المتالعب بالرأي العام األميركي، والصوت اليهودي 

  ت، ثم موقع إسرائيل رأس حربة في المنطقة العربية، ذات األهمية الموحد في االنتخابا

  .اإلستراتيجية بالنسبة للواليات المتحدة

 

لتدرك أن الصوت % ١٠، وأن نسبتهم في مجلس الشيوخ %٣ويكفي أن تعرف أن نسبة اليهود في أميركا أقل من 

  اليهودي ليس أهم عامل هنا

 

 الخلفية الدينية المؤطرة للعالقات بين أميركا وإسرائيل، هو وحده الذي يقدم إن الرجوع إلى التاريخ والتعمق في

  تفسيرا مقنعا لتلك العالقات

 

، "أبناء الرب"إلى " أمة ملعونة"فاليهود تحولوا من : ومما يالحظ أن هذا المسار التاريخي لم يعرف العدل وال التوسط

يظلم بها المسيحيون شعوبا " أمة مقدسة"لمها المسيحيون كثيرا، إلى ظ" أمة مدنسة"إلى قمة المجتمع، من " الغيتو"من 

  أخرى ال صلة لها بتاريخ التدنيس والتقديس هذا

 

األميركيون (كما يالحظ أيضا أن المذاهب المسيحية تفاوتت في استيعابها لهذا التحول تفاوتا كبيرا، فالبروتستانت 

يكون، حتى أصبحت اليهودية جزءا من لحمهم ودمهم، والكاثوليك تمثلوا هذا التحول كأعمق ما ) والبريطانيون

ظلوا أكثر تحفظا إلى حد ما، ولذلك لم يبرئ الفاتيكان اليهود من دم المسيح إال عام ) فرنسا وإيطاليا وإسبانيا(
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 واليهودية فاليزالون يحتفظون بتلك النظرة المتوجسة تجاه اليهود ) األوروبيون الشرقيون(، أما األورثوذكس ١٩٦٦

 

وأخيرا في (حيث التماهي مع الدولة اليهودية في أميركا وبريطانيا : وهذا ما يفسر التفاوت في المواقف السياسية

خصوصا من طرف فرنسا أكبر األمم (، والتحفظ في أوروبا الجنوبية على السياسات اإلسرائيلية )ألمانيا البروتستانتية

أوروبا الشرقية، وخصوصا روسيا، لكن ما يهمنا هنا هو التماهي األميركي مع الدولة والريبة في ) الكاثوليكية الغربية

  اليهودية، ومحاولة فهمه

 

آمن بها المسيحيون البروتستانت قبل إيمان اليهود بها، وسعوا إلى " وطن قومي لليهود في فلسطين"ففكرة إنشاء 

ويمكن الجزم بأنه لوال الدعم . ليهود بإمكانية تحقيقهاتنفيذها قبل أن يسعى اليهود إلى ذلك، بل قبل أن يؤمن ا

  االعتقادي لهذه الفكرة من طرف البروتستانت األميركيين والبريطانيين لما اهتم بها اليهود اهتماما عمليا

 

مع، العميقة في الثقافة الدينية األميركية منذ السبعينيات حتى اليوم، فقد خرجت الكنائس من الزوايا وهوامش المجت

الكنائس (إلى صدارة الحدث السياسي واالجتماعي، بفضل ثورة اإلعالم واالتصال، وخصوصا عبر ما يدعى 

  Methodist والمنهجيةBabtist، وتوسعت الطوائف األصولية كالمعمدانية )التلفزيونية

   وغيرها على حساب المسيحية التقليدية 

 

 في اتساع مطرد، وهو أكثر التيارات Born Again Christians" المسيحيين المولودين من جديد"وأصبح تيار 

  المسيحية تماهيا مع اليهودية، وبالتالي مع عصمة الدولة اليهودية وقدسيتها

 

ومما يدل على أصولية الرئيس بوش أنه أول رئيس أميركي يمول التعليم الديني من ميزانية الدولة األميركية التي 

  ة تقف من الدين موقف الحياديفترض فيها أنها دولة علماني

 

مستعدون لتقبل نقد موجه لفرنسا أو إنجلترا، أو "والحظت الكاتبة األميركية أن األصوليين المسيحيين في أميركا 

ألمانيا، أو إيطاليا، أو الواليات المتحدة، أو أي بلد آخر في العالم، ألن ذلك شأن سياسي، أما نقد إسرائيل فهو يساوي 

  حسب تعبيرها" لرب ذاتهعندهم نقد ا

 

 لفهم -في اعتقادي-إن فهم المسار التاريخي الذي أدى إلى تهود المسيحية البروتستانتية هو المدخل الصحيح 

السياسة األميركية في فلسطين، وفي العالم اإلسالمي بشكل عام، فالوقوف عند المظاهر السياسية واالنتخابية لهذه 

األقلية اليهودية في أميركا تفسير سطحي لظاهرة تاريخية " شطارة"وتفسيره بمجرد السياسة لم يعد مجديا اليوم، 

  )كارتر(حسب تعبير الرئيس " متأصلة في وجدان وأخالق وديانة ومعتقدات الشعب األميركي"عميقة ضاربة الجذور 
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  الميعاد فىولدت الجماعات المسيحية الداعمة لألفكار الصهيونية خاصة خرافة عودة اليهود إلى أرض 

   بريطانيا فى مطلع القرن السادس عشر

 

غير أنها سرعان ما . ويعد صدور وعد بلفور أحد نتائج ضغوط ونفوذ تلك الجماعات فى بريطانيا خالل تلك الفترة

انتقلت إلي الواليات المتحدة األمريكية مع مطلع القرن السابع عشر واستطاعت أن تحقق انتشارا ونفوذا واسعا ليس 

ط لدى األوساط الشعبية والفكرية، ولكن أيضا داخل المؤسسات السياسية األمريكية، حتي أصبح نفوذ وتأثير اللوبي فق

  المسيحي الصهيونى، من خالل تحالفه مع اليمين السياسي، يفوق فى حقيقته تأثير ونفوذ اللوبى اليهودى

 

ح الخطاب الديني األمريكي عن رفض الكنائس وفى هذا اإلطار، يكشف تشري. وتحديد مواقف تلك الكنائس منها

األمريكية لهذه الحركة، عبر عنه صدور العديد من البيانات الكنسية التي أعلنت رفضها لها، كما كشفت فيها عن 

  موقفها بشأن قضايا الشرق األوسط خاصة القضية الفلسطينية والقضية العراقية

 

 عن الجماعات الدينية وعضوية الكنائس Christian Science Monitorكشف أحد التقارير التى نشرتها جريدة 

   مليونا، ليشكلوا بذلك أكبر طائفة دينية٦٢ ، أن عدد الكاثوليك يصل إلى ٢٠٠٠فى الواليات المتحدة لعام 

 

 مليون مسيحي  ٩٨ ، أن هناك  ٢٠٠٢ يتبين من دراسة أخرى نشرت مؤخرا علي اإلنترنت في السابع من شهر مارس 

  جيلي بالواليات المتحدة األمريكيةإن

 

هى األسرع نموا فى الواليات المتحدة، حيث ) كنيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم اآلخر( وتعتبر طائفة المورمون 

   مليونا٤,٢، و يبلغ حجم عضويتها نحو %١٩,١بلغ معدل النمو داخل تلك الطائفة حوالي 

 

ريكية هي تلك التي تسمي في جملتها بالكنائس البروتستانتية، أي تلك ومن ثم، فقد أصبحت أهم قوة للكنائس األم

  التي نشأت علي أساس حركات اإلصالح الديني

 

فمع مطلع القرن السادس عشر شهدت بريطانيا، على مختلف المستويات السياسية والثقافية والتربوية منعطفاً 

  ظهور أدبيات التعاطف مع اليهودمفصلياً في الرؤى والتفسيرات واالستراتيجيات، حين بدأ 

 

وحفل القرن التاسع عشر بالكثير من األحداث والتطورات التي أدت إلى رفع مستوى تعاطف الحكومة البريطانية مع 

 من مجرد االجتهاد الفكري إلى ميادين -  تحت ضغط أنصار الصهيونية المسيحية - قضية دفع اليهود إلى فلسطين 

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية               ٤٠ من٤                                               ٢٠٠٧ -شباط

 



 التحدي الصهيوين                        )٣-١٣(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين

  ا بإصدار وعد بلفور فى أوائل القرن العشرينالتطبيق الفعلي، وتوج هذ

 

يبدو : ويكتب ليوبولد في مذكراته، مفتخراً بماضيه، عن تلك الفترة واصفاً الدور الذي لعبه في تأسيس إسرائيل بقوله

. أنني وضعت إصبعي في الكعكة، ليس فقط بكتابة إعالن بلفور، بل أيضاً في وضع أسس الجيش اإلسرائيلي الراهن

   خارج دائرة االهتمام العربي- ولألسف - دير بالذكر أن شخصية ليوبولد أمبري تكاد تكون والج

 

البروتستانتي (ال نغالي إذا وصفنا ليوبولد أمبري بأنه اليهودي السري : ويختم الباحث روبنشتاين دراسته بالقول

  الذي عمل دون كلل لصالح قضايا اليهود) العلني

 

ين أن العقيدة التى تنادى بحرفية األلفية، هى عقيدة قديمة ترجع إلي القرن األول، وقد ويرى الدكتور جيروم شاه

  نشأت فى أوساط مسيحية من أصل يهودى

 

 شهد أحداثا هامة ترتبط بتطور حركة الصهيونية ١٩٧٦ويذكر تقرير مجلس كنائس الشرق األوسط أن عام 

إلى حكم الواليات المتحدة معتمدا على ) للكنيسة المعمدانيةالذي ينتسب ( المسيحية منها وصول جيمى كارتر     

  أصوات األصوليين ، لكنهم شنوا حملة ضده، بالتعاون مع اللوبي الصهيوني، بسبب تأييده لحقوق الشعب الفلسطيني

 

تقاد االع(، فأشار إلى أن األفكار األلفية ( )وقد عرضها األستاذ فهمي هويدى تحت عنوان أصوليون وأمريكيون 

  تلقى قبوال واسعا لدى بعض األوساط األمريكية) الحرفى بأن المسيح سيملك بعد عودته مرة أخرى ألف سنة كاملة

 

وكان من جراء ذلك تأثر أحد القادة السياسيين الكبار وهو نابليون بونابرت بتلك الدعوة قبل وعد بلفور اإلنجليزي بـ 

  ها إلي اليهود أثناء غزوه للشام مخاطبا إياهم بأنهم سنة حين وصف نابليون في رسالة وجه ، ١١٨ 

  ورثة فلسطين الشرعيون

 

 و اصطبغت المسيحية األمريكية  إلي أرض الميعاد الجديدة، أي الواليات المتحدة، منذ مطلع القرن السابع عشر،

كية وطبعها بطابع يهودي  مما كان له تأثيره علي المؤسسات السياسية األمري , البروتستانتية بطابع يهودي كامل

  كامل، وفى طليعتها البيت األبيض

 

 شخص، إال أن التأثير ١٥٠٠ لم يزد على ١٧٩٠ورغم أن عدد المهاجرين اليهود الى الواليات المتحدة حتى عام 

ل ليس الحقيقى لليهود لم يكن في ذاتهم، ولكن فى تهويد المسيحية، فقد تبارى الرؤساء األمريكيون فى مغازلة إسرائي

تحت تأثير اللوبي اليهودي، كما يكرر خطابنا اإلعالمي والسياسي، ولكن تحت تأثير اللوبي المسيحي الصهيوني 
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األمريكي الذي تحالف مع اليمين السياسي األمريكي ليسيطر تماما علي الخريطة السياسية الحركية في الواليات 

  , اذ القرار في أجهزة الحكم األمريكية ممثلة فى الكونجرسالمتحدة، وعلي مطابخ رسم وصنع السياسات، وعملية اتخ

  الخ ..  والبيت األبيض ,  ودوائر األمن القومي , ووزارة الخارجية

 

جعلت الشبكات الدينية .  ويقول مايك ايفانز أن إسرائيل تلعب دورا حاسما في المصير الروحي والسياسي ألمريكا

   قضية القضايا في برامجها وفي حمالتها لجمع التبرعات إلسرائيلالتليفزيونية واإلذاعية من إسرائيل

 

وعلي عكس ما يري رضا هالل، فى المصدر المذكور من قبل، من صعود اتجاه متنام منذ بداية الثمانينيات نحو 

ان تشكيل تحالف واسع بين اليمين السياسي في الحزب الجمهوري وبين الحركة األصولية المسيحية الصهيونية، ف

الحقيقة الواضحة ان الحركة الصهيونية بشقيها المسيحي واليهودي ربطت قواربها وأحكمت قبضتها علي كل عناصر 

  القوة المؤثرة داخل الحزبين الجمهورى والديمقراطى

 

علينا أن ندرك أنه ليس كل البروتستانت األمريكيين صهاينة أصوليون، كما أنه ليس كل األصوليين الصهاينة 

  فهذه الحركة توجد أيضا في أوروبا وفي بلدان أخري كثيرة,  يونأمريك

 

  وإذا ما وصمنا كل البروتستانت باألصولية فإننا نقع بذلك في نفس خطأ الغرب عندما يصم 

  كل المسلمين باإلرهاب دون تمييز

 

مسيحية التي صارت حركة وهكذا، ومن األمانة العلمية والتاريخية علينا أال نحمل مارتن لوثر ذنوب األصولية ال

   وذلك بداية من القرن الثامن عشر حتي وصلت ،  اسكوفيلد .  داربي، وك .  ن . ضخمة علي يد ج

   ذروتها مع نهاية القرن العشرين

 

أنه ليس من الموضوعية اليوم الحديث عن أصولية دينية تحرك السياسة األمريكية، فالمعروف أن السياسة ) ٣(

 أوال وأخيرا المصالح وأن هذه الحركات الدينية يمكن أن تكون عامال مساعدا، لكنها ال يمكن أن األمريكية تحركها

 وإال أين كانت األصولية المسيحية عندما وقفت الواليات  , تكون المحرك األساسي في اللعبة السياسية األمريكية

ية عندما وقفت الواليات المتحدة مع الكاثوليك المتحدة ضد الصرب في البوسنة وألبانيا، وأين كانت األصولية المسيح

   الشك أن المحرك األساسي في كل هذا هو المصالح. , في أيرلندا ضد البروتستانت

 

أن التفسير التآمري للتاريخ يدفعنا دفعا إلي المجهول، فعندما نقول أن السياسة األمريكية يحركها األصوليون الدينيون 

صموئيل هنتنجتون حول صدام الحضارات، بل ونتعداها بقوة إذ نصور المستقبل في هذه ، فإننا نتبنى بذلك نظرية 
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  الحالة وكأنه تصادم بين األصوليات الدينية في الشرق والغرب

 

وهكذا، تكشف قراءة الخطاب الديني األمريكي عن تعدد اتجاهات هذا الخطاب، من ناحية، وتحذرنا من التعميم الخاطئ 

 من ناحية ثانية، وتدعونا في النهاية إلي إقامة الجسور  , ض الكتابات علي االتجاهات المتطرفة فقطالذي تركز فيه بع

  مع االتجاهات المعتدلة التي تتفق والهوتنا ومصالحنا الوطنية والقومية، من ناحية ثالثة

 

 خاصة فى لبنان وسوريا وتعتبر الكنيسة اإلنجيلية المشيخية هي أكبر كنيسة إنجيلية في منطقة الشرق األوسط،

وتقف تلك الكنيسة فى مواجهة األفكار المتطرفة لتلك الجماعات المتصهينة، كما أنها تؤمن وتعلم جيدا أن . ومصر

، وتصويت األمم ١٩١٧إسرائيل الحالية التى سبقت قيامها قوى سياسية دولية كثيرة حتى صدر وعد بلفور عام 

 باعتراف فوري أمريكي سوفيتي، ال ١٩٤٨ وقيام الكيان االسرائيلى عام ،١٩٤٧المتحدة على تقسيم فلسطين عام 

  عالقة لها بالنبوءات القديمة التى تحققت فعال فى إطارها الزمني فى العهد 

  القديم واكتملت فى داللتها الروحية فى العهد الجديد

 

 إلينا اإلعالم الغربي وهى أن كل الشعب وأشار رئيس الطائفة اإلنجيلية فى مصر الى أن هناك صورة غير دقيقة نقلها

األمريكي يؤيد سياسات إسرائيل، وهو أمر غير صحيح، فهناك قطاعات ليست محدودة فى الواليات المتحدة ترفض 

  السياسات اإلسرائيلية ومنها قطاعات داخل اليهود أنفسهم الذين يعادون الصهيونية ويرفضون القتل والتهجير

 

ودة الثالث، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن ما يطلق عليه المسيحية الصهيونية أكد قداسة البابا شن

هو بدعة أمريكية ال وجود لها في العالم العربي، مشيرا إلى أن هذا التعبير مرفوض من جانب كافة الطوائف 

  المسيحية الرسمية المعروفة فى كل أنحاء العالم

 

و مع هذا، فإن االستخفاف بها و .  الصهيونية المسيحية مؤسسة على هلوسات متطرفةيتضح من هذا أن معتقدات

  :بأثرها ، من الخطورة بمكان ألسباب ثالثة على األقل
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المسيحية الصهيونية والسياسة 

 األميركية
   – ١٧/٥/٢٠٠٦ - ختار الشنقيطيمحمد بن الم

 الجزيرة نت

اعتاد الناس في عالمنا العربي اإلسالمي أن يفسروا 

التحيز األميركـي إلسـرائيل بأسـباب سياسـية         

وإستراتيجية، مثل المال اليهـودي المـؤثر فـي         

الحمالت االنتخابية، واإلعالم اليهودي المتالعـب      

وحد بالرأي العام األميركي، والصوت اليهودي الم     

في االنتخابات، ثم موقع إسرائيل رأس حربة فـي         

المنطقة العربية، ذات األهمية اإلستراتيجية بالنسبة      

  .للواليات المتحدة

 تبدو سطحية   -عند التأمل -لكن كل هذه التفسيرات     

 -على أحـسن تقـدير    -وبعيدة عن الدقة، أو هي      

ليست سوى مظاهر تعبر عـن ظـواهر أعمـق          

  .وأرسخ

في االنتخابات ال يصلح تفـسيرا      فالمال اليهودي    •

لإلجماع السياسي الذي يحظى به دعم إسرائيل في        

األوساط السياسية األميركية، حتـى تنـافس فيـه         

إضافة . المتنافسون من كل ألوان الطيف السياسي     

إلى أن في أميركا من أهل الثراء غير اليهود مـا           

  . يكفي وزيادة لمعادلة المال اليهودي

 ال يكفي تفسيرا النحياز شعبي      واإلعالم اليهودي  •

كامل يبلغ درجة االعتقاد، بل هو اعتقـاد دينـي          

 في بلد فيه من التعددية      -كما سنرى الحقا  -عميق  

اإلعالمية وحرية الكلمة مـا يكفـي لبلـورة رأي          

  . مخالف لو كان له أنصار

وموقع إسرائيل في المنطقة العربيـة ال يكفـي          •

 إسرائيل دائمـا    فقد كانت . لتفسير التحيز األميركي  

مصدر حرج للنفوذ األميركي في المنطقة العربية،       

أكثر من كونها مصدر دعم، إضافة إلى أن بعض         

حكام الدول العربية أغنوا أميركا عن إسرائيل في        

  . هذا المضمار

أما الصوت اليهودي فليس موحدا بالطريقة التي        •

كما . يتخيلها البعض، بل فيه تعدد وتباين واختالف      

تحيز إلسرائيل أعمق وأرسـخ فـي بعـض         أن ال 

الواليات األميركية التي ال تكاد توجد بها جاليـة         

  .يهودية أصال

) جيروســالم بوســت(وقــد افتخــرت صــحيفة 

األميركية ) مينوساتا(اإلسرائيلية مؤخرا بأن والية     

يمثلها يهودي دائما في مجلس الشيوخ منـذ عـام          

 %.١ رغم أن عدد اليهود بها ال يتجـاوز          ١٩٧٨

وبأن المرشحين لهذا المنصب في الوالية يهوديان       

 الذي قتـل فـي      )ويلستون( و )نورم كولمان (هما  

جيروسـالم  (تحطم طائرة أثناء حملته االنتخابيـة       

  ). ٢٧/١٠/٢٠٠٢بوست 

ويكفي أن تعرف أن نسبة اليهود في أميركا أقـل          

% ١٠، وأن نسبتهم في مجلس الـشيوخ        %٣من  

  . أهم عامل هنالتدرك أن الصوت اليهودي ليس

إن الرجوع إلى التاريخ والتعمق في الخلفية الدينية        

المؤطرة للعالقات بين أميركا وإسرائيل، هو وحده       

ومن الكتب  . الذي يقدم تفسيرا مقنعا لتلك العالقات     

التي تقدم رؤية تاريخية موثقة للعالقات األميركية       

 للكاتـب   )المـسيح اليهـودي   (اإلسرائيلية كتاب   

 )فرض إرادة الـرب   ( وكتاب   ا هالل رضالمصري  

Force Gods Hand غـريس   للكاتبة األميركية
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وسـنرجع إلـى هـذين    Grace Halsell  هالسل

الكتابين في بعض المعطيات الـواردة فـي هـذا          

  . التحليل

  "التقديس"إلى " التدنيس"من 
أمـة  "ظل اليهود في نظر العالم المسيحي بأسـره         

فـي  -ألنهـم   لمدة ألف وخمسمائة عـام،      " ملعونة

وقـد  .  هم قتلة السيد المـسيح     -اعتقاد المسيحيين 

عانى اليهود صنوفا من االضطهاد واالزدارء بناء       

  .على هذا التصور الذي ترسخ في العقل المسيحي

 -من وجهة نظر إسالمية   -ورغم أن هذا التصور     

تصور ظالم أنتج ممارسات ظالمة، إال أنه صـمد         

ـ       رة مـن   على مر القرون، مدعوما بنصوص كثي

  . اإلنجيل، وظروف اجتماعية وسياسية خاصة

لكن القرن الخامس عشر الميالدي أظهر تحوالت       

 -الغربية على األقـل   -عميقة في النفس المسيحية     

، وما استتبعه بحركة اإلصـالح مع بزوغ ما عرف     

ذلك من انشقاق سياسي وعقائدي داخـل الديانـة         

كل المسيحية بشكل عام، والكاثولوكية الغربية بـش      

  . خاص

كان من نتائج هذه التحوالت أن أصبحت المسيحية        

الجديدة التي عرفت باسـم البروتـستانتية ربيبـة         

 -أو العهد القـديم   -فقد أصبحت للتوراة    : لليهودية

أهمية أكبر في نظر البروتستانت من اإلنجيـل أو         

العهد الجديد، وبدأت صورة األمة اليهودية تتغيـر        

  .حيين الجددتبعا لذلك في أذهان المسي

رغـم الطـابع    -ولم يكن االنشقاق داخل الكنيسة      

 بعيدا عن صراعات   -ديولوجي الذي اصطبغ به   ياأل

السيادة بين األمم األوروبية يومها، خصوصا بـين        

فرنسا وإنجلترا وألمانيا، فقـد انحـازت الكنيـسة         

الكاثوليكية إلى جانب فرنسا، مما جعـل الـشعبين         

 إلى اعتناق المـذهب     اإلنجليزي واأللماني يميالن  

  . البروتستانتي الذي يدعو للتحرر من سلطة الكنيسة

وقد ظهر هذا التحول في النظرة المـسيحية إلـى          

اليهود في كتابات رائد اإلصـالح البروتـستانتي،        

 فقد كتب لوثر عام     ).مارتن لوثر (القس الفيلسوف   

 قدم فيه   "المسيح ولد يهوديا  ":  كتابا عنوانه  ١٥٢٣

ة للعالقات اليهودية المـسيحية مـن       رؤية تأصيلي 

منظور مغاير تماما لما اعتاده المسيحيون من قبل،        

إن الروح القدس شـاءت     : "فكان مما قال في كتابه    

أن تنزل كل أسفار الكتاب المقدس عـن طريـق          

إن اليهود هم أبناء الرب، ونحـن       . اليهود وحدهم 

الضيوف الغرباء، وعلينا أن نرضى بـأن نكـون         

رضا " (تي تأكل من فتات مائدة أسيادها     كالكالب ال 

  ).٦٣هالل ص

 حاسما في موقفه من     مارتن لوثر ومع ذلك لم يكن     

اليهود، بل كان مترددا مـثقال بتـراث الماضـي          

السحيق، ولذلك عاد فألف كتابا آخر في ذم اليهود         

، بعدما يئس من    "ما يتعلق باليهود وأكاذيبهم    "سماه

فتح ثغرة في   ) وثرل(لكن  . دفعهم العتناق المسيحية  

تاريخ المسيحية لصالح اليهود ظلت تتـسع إلـى         

المسيح ولد  "وظلت كفة الصراع بين مدرسة      . اليوم

" ما يتعلـق بـاليهود وأكـاذيبهم      "ومدرسة  " يهوديا

تتأرجح في الضمير الغربي طيلة القرون األربعـة        

التالية لكتابة هذين الكتابين، حتى انحـسم األمـر         

  .ىأخيرا للمدرسة األول

ومما يالحظ أن هذا المسار التاريخي لـم يعـرف          

" أمة ملعونة "فاليهود تحولوا من    : العدل وال التوسط  

إلى قمة المجتمع، من " الغيتو"، من "أبناء الرب"إلى 

أمـة  "ظلمها المسيحيون كثيرا، إلـى      " أمة مدنسة "
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يظلم بها المسيحيون شعوبا أخرى ال صلة       " مقدسة

  .ديس هذالها بتاريخ التدنيس والتق

كما يالحظ أيضا أن المذاهب المسيحية تفاوتت في        

استيعابها لهذا التحول تفاوتا كبيرا، فالبروتـستانت       

تمثلوا هـذا التحـول     ) األميركيون والبريطانيون (

كأعمق ما يكون، حتى أصبحت اليهودية جزءا من        

) فرنسا وإيطاليا وإسبانيا  (لحمهم ودمهم، والكاثوليك    

لى حد ما، ولـذلك لـم يبـرئ         ظلوا أكثر تحفظا إ   

، أما  ١٩٦٦الفاتيكان اليهود من دم المسيح إال عام        

فاليزالـون  ) األوروبيون الشرقيون (األورثوذكس  

يحتفظون بتلك النظرة المتوجـسة تجـاه اليهـود         

وهذا ما يفسر التفاوت فـي المواقـف        . واليهودية

حيث التماهي مع الدولة اليهوديـة فـي        : السياسية

ــا وبريطا ــا أميرك ــا  (ني ــي ألماني ــرا ف وأخي

، والتحفظ في أوروبا الجنوبية علـى       )البروتستانتية

خصوصا من طرف فرنسا    (السياسات اإلسرائيلية   

والريبة في أوروبا   ) أكبر األمم الكاثوليكية الغربية   

الشرقية، وخصوصا روسيا، لكن ما يهمنا هنا هو        

التماهي األميركي مع الدولة اليهوديـة، ومحاولـة        

  .فهمه

  الصهيونية المسيحية قبل أختها اليهودية
إن الذين يقرؤون التحيز األميركي إلسرائيل بعيون       

سياسية وإستراتيجية، يغفلون حقيقة تاريخة علـى       

قدر كبير مـن األهميـة، وهـي أن الـصهيونية           

  .قت الصهيونية اليهودية في الزمانالمسيحية سب

 وفد إلى القـدس أول قنـصل        ١٨٤٤ففي عام    •

، وكان من األهـداف     )واردر كريستون (أميركي،  

يقوم بعمل الـرب،    "التي رسمها القنصل لنفسه أن      

ويساعد على إنشاء وطن قومي لليهود فـي أرض         

). ٩٥المسيح اليهـودي ص     : رضا هالل " (الميعاد

مضنيا في االتصال بالقادة     جهدا   )كريستون(وبذل  

جعـل  "األميركيين وحثهم على العمل مـن أجـل         

فلسطين وطنا قوميا لليهود حتى يلتئم شمل األمـة         

رضا هالل  " (اليهودية، وتمارس شعائرها وتزدهر   

كما ألح على القادة العثمانيين للتعاون في       ) ٩٥ص  

  . هذا السبيل دون جدوى

لـي   جاء الرحالـة اإلنجي    كريستونوعلى خطى    •

، الذي نـشر كتابـا      )ويليام بالكستون (األميركي  

 بيعت منه ماليين    ١٨٧٨عام  " المسيح قادم "بعنوان  

النسخ، وأثر تأثيرا عميقـا علـى البروتـستانتية         

عـودة  "والفكرة الرئيسية للكتـاب أن      . األميركية

التي ظل المسيحيون ينتظرونها على مـر       " المسيح

.  أرض الميعاد  القرون لن تتم إال بعودة اليهود إلى      

 بعريـضة إلـى      بالكستون  تقدم ١٨٩١وفي العام   

 )بنيـامين هاريـسون   (الرئيس األميركي يومهـا     

. مطالبا بتدخل أميركا إلعادة اليهود إلى فلـسطين       

 مـن كبـار     ٤١٣وجمع على العريضة توقيعات     

رجال الدين المسيحي في أميركا، إضافة إلى كبير        

نـواب،  قضاة المحكمة العليا، ورئيس مجلـس ال      

وعدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ، ورؤسـاء        

رضا هالل ص   (تحرير عدد من الصحف الكبرى      

٩٧.(  

آمن " وطن قومي لليهود في فلسطين    "ففكرة إنشاء   

بها المسيحيون البروتستانت قبل إيمان اليهود بها،       

وسعوا إلى تنفيذها قبل أن يسعى اليهود إلى ذلـك،          

ويمكـن  .  تحقيقها بل قبل أن يؤمن اليهود بإمكانية     

الجزم بأنه لوال الدعم االعتقادي لهذه الفكرة مـن         

طرف البروتستانت األميركيين والبريطانيين لمـا      

  . اهتم بها اليهود اهتماما عمليا
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مؤسس الحركة الـصهيونية    ) تيودور هرتزل (إن  

لم تكن دوافعـه    " الدولة اليهودية "حينما طرح فكرة    

 فـي الـصميم،     دينية باألساس، فهو قومي علماني    

ولذلك كان مستعدا لقبول اسـتيطان اليهـود فـي          

أمـا  . أوغندا أو العراق أو كنـدا أو األرجنتـين        

المسيحيون الصهاينة في أميركا وغيرها فقد آمنوا       

من أول يوم بفلسطين وطنا لليهود، واعتبروا ذلك        

المـسألة  "، وأخرجـوا    " عودة المسيح "شرطا في   

إلـى اإلطـار    مـن اإلطـار الـسياسي       " اليهودية

انتقدوا الموقـف المتـساهل   "ولذلك فقد   . االعتقادي

، والمؤتمر الصهيوني األول في بازل عام       لهرتزل

هرتـزل   أرسل إلـى      بالكستون ، حتى إن  ١٨٩٧

سخة من العهد القديم، وقد علَّم على صـفحاتها،         ن

مشيرا إلى الفقرات التي عين فيها النبيون فلسطين        

" ر للـشعب المختـار    الوطن المختـا  "تحديدا بأنها   

  ).٩٩رضا هالل ص (

وحينما بدأت فكرة الوطن اليهودي تتبلور سياسيا،       

وصدر وعد بلفور لصالحها، تلقف أغلب السياسيين      

األميركيين الفكرة، وتعاملوا معها بمنطق االعتقـاد     

ومن أمثلة ذلك خطاب ألقاه رئيس      , الديني الراسخ 

لجنة العالقات الخارجيـة فـي مجلـس النـواب          

 فـي مدينـة   )هنـري كـابوت لـودج    (ألميركي  ا

إنني "، حيث قال في الخطاب      ١٩٢٢عام  ) بوسطن(

لم أحتمل أبدا فكرة وقوع القدس وفلسطين تحـت         

إن بقـاء القـدس وفلـسطين       .. سيطرة المحمديين 

المقدسة بالنسبة لليهود، واألرض المقدسة بالنـسبة       

لكل األمم المسيحية الكبرى في الغرب، في أيـدي         

ك، كان يبدو لي لسنوات طويلة وكأنه لطخة        األترا

رضـا  " (في جبين الحضارة من الواجب إزالتهـا      

  ).١٠٢هالل ص 

  الصحوة المسيحية في ربع القرن األخير 
وزاد من تهود المـسيحية األميركيـة التحـوالت         

 في الثقافة الدينية األميركية منذ السبعينيات       العميقة

حتى اليوم، فقد خرجـت الكنـائس مـن الزوايـا           

وهوامش المجتمع، إلى صدارة الحدث الـسياسي        

واالجتماعي، بفضل ثـورة اإلعـالم واالتـصال،     

، )الكنائس التلفزيونيـة  (وخصوصا عبر ما يدعى     

 Babtistوتوسعت الطوائف األصولية كالمعمدانية     

 وغيرهـا علـى حـساب       Methodistجيةوالمنه

المـسيحيين  "وأصـبح تيـار      .المسيحية التقليديـة  

 Born Again Christians" المولودين من جديد

في اتساع مطرد، وهو أكثر التيـارات المـسيحية         

تماهيا مع اليهودية، وبالتالي مع عـصمة الدولـة         

  . اليهودية وقدسيتها

ل إلى  وألول مرة في تاريخ الواليات المتحدة وص      

 رئيس يعتز بانتمائه إلى     ١٩٧٤البيت األبيض عام    

، الذي عبر   )جيمي كارتر (هذا التيار، وهو الرئيس     

عن حقيقة الرباط العقدي بين اليهـود والمـسيحية         

األميركية في خطاب له أمام الكنيست اإلسـرائيلي        

إن عالقة أميركا بإسـرائيل     : " قال فيه  ١٩٧٩عام  

لقد كانت والتزال   .. أكثر من مجرد عالقة خاصة    

عالقة فريدة، وهي عالقة ال يمكن تقويضها، ألنها        

متأصلة في وجدان وأخـالق وديانـة ومعتقـدات         

، )١٦٧-١٦٦رضا هالل ص    " (الشعب األميركي 

ومن بعد كارتر زادت قوة هـذا التيـار رسـوخا           

  . بوش الثاني األول، ثم )بوش (برئاسة

بعـد  -وقد توصل أحد الباحثين األميركيين مؤخرا       

دراسته لكـل أحاديـث الـرئيس الحـالي بـوش           

أصولي مسيحي، يـؤمن    " إلى أن بوش     -وخطاباته

بأن الضفة الغربية وقطاع غزة منحة ربانية لليهود        
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وهو نفس االعتقاد الـذي     ". ال يجوز التنازل عنها   

بـات  (بقيـادة   ) التحـالف المـسيحي   (عبر عنـه    

 مؤخرا في مـسيرة لـه بواشـنطن         )روبرتسون

الب فيها القـادة اإلسـرائيليين بعـدم        العاصمة، ط 

التنازل عن الضفة الغربية وقطاع غزة، ألن ذلـك         

  ".مناقض إلرادة الرب"

ومما يدل على أصولية الـرئيس بـوش أنـه أول           

رئيس أميركي يمول التعليم الديني مـن ميزانيـة         

الدولة األميركية التي يفترض فيهـا أنهـا دولـة          

وحينما سأل  . علمانية تقف من الدين موقف الحياد     

 جورج بوش أثنـاء     )جيم لهرر (الصحفي الشهير   

عـن برنامجـه    ) آل غـور  (مناظرة تلفزيونية مع    

اليومي، رد بوش بأنه يبدأ يومه بقراءة في الكتاب         

كما . المقدس، وإطعام كلبه، وإعداد القهوة لزوجته     

وهذه . صرح مرارا بأن المسيح هو مثاله السياسي      

لداخلية األميركية، كما   مظاهر جديدة على السياسة ا    

 مدير مركـز    )جون أسبوزيتو (الحظ البروفسور   

، )جورج تاون (التفاهم اإلسالمي المسيحي بجامعة     

  ".الحرب غير المقدسة"في كتابه الجديد 

وقد شاهدت بنفسي الرئيس بـوش خـالل العـام          

اليهود هـم شـعب اهللا      "الماضي وهو يصرح بأن     

  ".المختار الوحيد على وجه األرض

غم وجود يهود في الحزب الديمقراطي، نظـرا        ور

وأحيانـا  -النقسام اليهود إلى ليبراليين ومتـدينين       

 فإن الجماعات -تفاديا لوضع البيض في سلة واحدة

اليهودية بدأت في األعوام األخيـرة تميـل إلـى          

الحزب الجمهوري، ألن والءه للمـسألة اليهوديـة        

بـارات  نابع من اعتقاد ديني ثابت، مجرد من االعت       

السياسية واإلستراتيجية في الغالب، بخالف الحزب      

الديمقراطي ذي الميول الليبرالية، الذي يتعامل مع       

  .إلى حد ما" دولة دنيوية"إسرائيل باعتبارها 

  الوجه الجديد للمسيحية األميركية
 وصـلت إلـى القـدس الكاتبـة         ١٩٨٣ عام   في

 ضـمن مئـات مـن       )غريس هالسل (األميركية  

المسيحيين األميركين جـاؤوا فـي رحلـة إلـى          

، )جيري فالويل (األراضي المقدسة على نفقة القس      

والحظت الكاتبة األميركية أن فالويل لم يشر فـي         

منشوراته التي وزعها علـى المـسافرين علـى         

الحجاج المسيحيين قادمون   أن هؤالء   "اإلطالق إلى   

إلى األرض التي ولد بها السيد المـسيح، ونـشر          

كمـا  " بل كان كل تركيزه على إسـرائيل      .. دعوته

كانوا حولنـا   ] الفلسطينيين[المسيحيين  "الحظت أن   

 لم يرتب لنا لقاء مع أي       فالويلفي كل مكان، لكن     

  ).٥٩غريس هالسل ص "(من هؤالء المسيحيين

لتـرى حـصار الجنـود       عاشـت     هالسل ولو أن 

اإلسرائيليين لكنيسة المهد أمام سمع وبصر العـالم        

المسيحي، ألدركت أن المسيحية الجديدة لـم تعـد         

  .تمت بصلة للمسيحية التي آمنت بها

 كيف أصبح اليهود فـي نظـر        هالسلواستغربت  

العديد من المسيحيين األميركيين أقرب وأهم مـن        

يون المسيحيين اآلخـرين، بمـن فـيهم المـسيح        

الفلسطينيون، كمـا اسـتغربت كيـف أن بعـض          

المسيحيين األميركيين مستعدون لتجاوز الخطـوط      

الحمراء في خدمة األهداف اليهودية، أكثـر مـن         

اليهود أنفسهم، كما دلت عليه حاثة اعتقال الشرطة        

اإلسرائيلية مجموعـة مـن األميـركيين كـانوا         

ــام   ــصى ع ــسجد األق ــسف الم ــون لن يخطط

  ).٨٩هالسل ص (١٩٩٩
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ويمكن أن نضيف نحن إلى ذلـك أن األصـوليين          

المسيحيين أكثر جرأة في الطعـن فـي اإلسـالم،          

كما . وجرح مشاعر المسلمين، من حلفائهم اليهود      

بـات  ( و )فرانـك غراهـام   (تدل عليه تصريحات    

 حول اإلسالم خالل    )جيري فالويل (و) روبرتسون

  .العام المنصرم

ــة أن األصــول  ــة األميركي يين والحظــت الكاتب

مستعدون لتقبل نقد موجـه     "المسيحيين في أميركا    

لفرنسا أو إنجلتـرا، أو ألمانيـا، أو إيطاليـا، أو           

الواليات المتحدة، أو أي بلد آخر في العـالم، ألن          

ذلك شأن سياسي، أما نقد إسرائيل فهـو يـساوي          

هالـسل ص   (حسب تعبيرها   " عندهم نقد الرب ذاته   

٨٠ .(  

ي أدى إلى تهود المـسيحية    إن فهم المسار التاريخي الذ    

 لفهم  -في اعتقادي -البروتستانتية هو المدخل الصحيح     

السياسة األميركية في فلسطين، وفي العالم اإلسـالمي        

بشكل عام، فالوقوف عند المظاهر السياسية واالنتخابية       

لهذه السياسة لم يعد مجديا اليـوم، وتفـسيره بمجـرد           

فـسير سـطحي    األقلية اليهودية في أميركا ت    " شطارة"

متأصـلة فـي    "لظاهرة تاريخية عميقة ضاربة الجذور      

" وجدان وأخالق وديانة ومعتقدات الـشعب األميركـي       

  ). كارتر(حسب تعبير الرئيس 

إن إسـرائيل التـي     : لقد آن األوان لفهم الحقيقة المرة     

نعتبرها آخر جيوب االستعمار والعنصرية، هـي فـي         

 يقبل اإلدانـة    أذهان أغلب األميركيين مشروع إلهي ال     

والنقد، فضال عن المقاومة والنقض، فهل ندرك مدلول        

ذلك في الوقت الذي يترسخ فيه أثر الدين في الـسياسة           

  !! األميركية يوما بعد يوما؟؟

_______________  

 لواليات المتحدةكاتب موريتاني مقيم با

 

 إستراتيجية كراسات

موقف اليمين المسيحى والكنائس 

  األمريكية من قضايا الشرق األوسط
  ،٢٠٠٣كراسات استراتيجية، السنة الثالثة عشرة 

  ١٢٢ العدد رقم 

   للدراسات السياسية  مركز األهرام– أديب نجيب

  واإلستراتيجية

  :مقدمة

ـ         ار ولدت الجماعـات المـسيحية الداعمـة لألفك

الصهيونية خاصة خرافة عودة اليهود إلـى أرض        

. الميعاد فى بريطانيا فى مطلع القرن السادس عشر       

وقد وجدت تلك األفكار أصداء واسعة سواء لـدى         

الكتاب والمفكرين البريطانيين، أو علـي الـسعيد        

السياسى األيديولوجي، أو على صـعيد الحركـات    

السياسية من خالل ظهـور الجمعيـات المؤيـدة         

ويعـد  . والمدافعة عن مصالح وأفكار الـصهيونية     

 أحد نتائج ضغوط ونفوذ تلـك        وعد بلفور  صدور

غير أنها   .الجماعات فى بريطانيا خالل تلك الفترة     

سرعان ما انتقلت إلي الواليات المتحدة األمريكيـة       

مع مطلع القرن السابع عشر واستطاعت أن تحقق        

ـ          اط انتشارا ونفوذا واسعا ليس فقـط لـدى األوس

الشعبية والفكرية، ولكن أيضا داخـل المؤسـسات        

السياسية األمريكية، حتي أصبح نفوذ وتأثير اللوبي       

المسيحي الصهيونى، من خالل تحالفه مع اليمـين        

السياسي، يفوق فى حقيقته تـأثير ونفـوذ اللـوبى          

  .اليهودى

 خطـوة أكثـر     المسيحية الصهيونية وشهد تطور   

تأسـيس الـسفارة    تقدما وأبعادا أكثر مؤسسية مع      

 والتـى   ١٩٨٠المسيحية فى القدس فـى سـبتمبر        
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استندت إلى مقاربة أصولية للكتاب المقدس، تقـوم        

على الفكر القدرى الذى يرى فى إسرائيل تحقيقـا         

وقد عملت تلـك الكنيـسة علـى        . لنبوءة توراتية 

التأسيس للحركة المسيحية الصهيونية اعتمادا على      

  .ذت من سياقهابعض اآليات الكتابية التى أخ

وواقع األمر، فإن هذه الحركة ال تعبـر عـن أي           

كنيسة من الكنائس األمريكية، لذا كان من المهـم         

التأصيل لتلك الحركة والوقوف على طبيعة عالقتها  

وتحديد مواقف تلك الكنـائس     بالكنائس األمريكية،   

وفى هذا اإلطار، يكشف تـشريح الخطـاب        . منها

لكنائس األمريكية لهذه   الديني األمريكي عن رفض ا    

الحركة، عبر عنه صدور العديـد مـن البيانـات          

الكنسية التي أعلنت رفضها لها، كما كشفت فيهـا         

عن موقفها بشأن قضايا الشرق األوسـط خاصـة         

  .القضية الفلسطينية والقضية العراقية

وفى هذا اإلطار، ربما يكون من المفيـد أن تبـدأ           

 فـي   طة الدينية معالم الخري الكراسة بالوقوف على    

الواليات المتحدة األمريكية كمقدمة هامة للتعـرف       

على حجم وتأثير المسيحية الصهيونية في الواليات       

المتحدة األمريكية، ثم ننتقل في الجزء الثاني إلـى         

تفــصيل واقــع الجماعــات المــسيحية الداعمــة 

للصهيونية وكيفية نشأة تلك الجماعات وتطورهـا       

 والتمييـز بـين     ألمريكيالخطاب الديني ا  وتشريح  

 مـن   األصولية المسيحية والمسيحية الـصهيونية    

ناحية والكنائس األمريكية المختلفـة مـن ناحيـة         

على أن نناقش في القسم الثالـث مواقـف         . أخرى

الكنائس األمريكية المختلفة مـن هـذه الحركـة،         

وقضايا الـشرق األوسـط، خاصـة الفلـسطينية         

. لدينية في مصر  والقضية العراقية وقضية الحرية ا    

وأخيرا، تناقش الخاتمة موقف الكنائس والمؤسسات      

  .المصرية من تلك الحركة

  الخريطة الدينية فى الواليات المتحـدة     : أوال  

كــشف أحــد التقــارير التــى نــشرتها جريــدة 

Christian Science Monitor ــن  عـ

الجماعات الدينية وعضوية الكنائس فى الواليـات       

 عدد الكاثوليك يصل إلى      ، أن  ٢٠٠٠المتحدة لعام   

 وأن   مليونا، ليشكلوا بذلك أكبر طائفة دينيـة،       ٦٢

معدل النمو داخل تلك الطائفة يصل إلـى حـوالى          

، بسبب عامل الهجرة، خاصة من أمريكا       % ٦٢,٢

 يتبين من دراسة أخرى نـشرت       .الالتينية وفيتنام 

مؤخرا علي اإلنترنت في السابع من شهر مـارس         

 مليـون مـسيحي إنجيلـي        ٩٨ ، أن هناك     ٢٠٠٢ 

 ويشير تقرير الجريدة    .بالواليات المتحدة األمريكية  

المشار إليها سابقا، إلى أنه توجد أربع طوائف فقط         

 جماعة دينية، يزيد عدد أعضائها عن       ١٧من بين   

  .مليون، قد زادت عضويتها 

كنيسة يـسوع المـسيح    ( المورمونوتعتبر طائفة   

ع نموا فى الواليات    هى األسر ) لقديسي اليوم اآلخر  

المتحدة، حيث بلغ معدل النمو داخل تلك الطائفـة         

 ٤,٢، و يبلغ حجم عضويتها نحو       %١٩,١حوالي  

 الكنيسة الخمـسينية  ، تليها في سرعة النمو      مليونا

ويعـود ارتفـاع    .  كنيسة العنصرة  ، ثم %)١٨,٥(

معدالت نمو العضوية داخل تلك الكنائس إلى زيادة        

ية الوافـدة إلـى الواليـات       إقبال الجماعات العرق  

وعلي سبيل المثال، فقد    . المتحدة على هذه الكنائس   

بلغت نسبة الزيادة فى الكنائس التي يزيد فيها عدد         

ويالحظ وجـود   % . ٥٣الناطقين باألسبانية نحو    

منافسة بين الكاثوليك واإلنجيليين علـى اجتـذاب        

األسبان إلى كلتا الكنيستين، حيث يقدر البعض أن        
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ان سوف يشكلون نحو ربع سكان الواليـات        األسب

  .٢٠٥٠المتحدة بحلول عام 

 من انخفـاض حجـم      الكنائس المعمدانية وتعاني  

العضوية، والسيما بعد سيطرة التيارات األصولية      

الكنيـسة  عليها، كما حدث انخفاض في عـضوية        

 بنـسبة   المثودست، وكنيسة    %١٥ بنسبة   المتحدة

ـ         %٧ سة ، حيث يصل حجم عـضوية فـى الكني

األخيرة نحو عشرة ماليين نسمة، وتنتـشر فـي          

كما يصل حجـم    ( ). من الواليات المتحدة    % ٦٩

، التى تضم الـروم     الكنائس األرثوذكسية عضوية  

واألقباط واألرمن والسريان وغيرهم، إلـي نحـو        

  . ألف نسمة ١٥٠

أن الكنيــسة ( )  مــيالد حنــا و يــرى الــدكتور

ا ويديرها وفـق    الكاثوليكية ، التي يرأسها بابا روم     

آليات شفافة ومنضبطة من الفاتيكان في إيطاليـا،        

هى أكبر كيان لمذهب مسيحي موحد ، حيث يصل         

  ٨٠٠ أتباعها على مستوى العالم إلى ما يزيد عـن          

 ويتبعها فى الواليات المتحدة بمفردها       , مليون نسمة 

غير أن تـدخل الكنيـسة      .  مليون شخص   ٦٢ نحو  

ازات السياسية غير وارد، وال     الكاثوليكية في االنحي  

تــستطيع الكنيــسة الكاثوليكيــة الخــروج علــى 

  . *التوجيهات السياسية للبابا

ومن ثم، فقد أصبحت أهم قوة للكنائس األمريكيـة         

هي تلك التـي تـسمي فـي جملتهـا بالكنـائس            

البروتستانتية، أي تلك التي نـشأت علـي أسـاس       

 لوثرمارتن  ، والتي بدأها    حركات اإلصالح الديني  

، ثم تبعهمـا    كالفن، وتبعه بسنوات     ١٥١٧ فى عام   

 الذى اتخذ مسارا إصالحيا في      هنري الثامن الملك  

وعندما هاجرت  . القرن الثامن عشر، في بريطانيا    

هذه المذاهب اإلصالحية الثالثـة إلـي الواليـات         

المتحدة تفرعت إلي العـشرات والعـشرات مـن         

علي النحو  المذاهب الجزئية، والتي يمكن تجميعها      

   : التالي

 طائفـة    ١٥  وتضم داخلهـا     :الكنائس المعمدانية   

 لـيس   -جزئية تختلف فيما بينها حول فروق قليلة        

ويقدر عـدد   . لها أهمية تذكر في موضوع دراستنا     

 أبـيض    (  مليون أمريكـي      ٣٤ المنتمين إليها نحو    

، وينتمى إليها أيضا الـرئيس األمريكـى        ) وأسود

، الذي نال مؤخرا جائزة نوبل      رجيمى كارت السابق  

  .للسالم

 طائفة جزئيـة،     ١٥  وتضم   :كنائس نهضة القداسة   

 مليـون    ١٤ ويقدر إجمالي عدد المنتمين إليها نحو       

   .  وتضم تيارات فكرية متصارعة , نسمة

 طوائـف متقاربـة      ١٠  وتضم   :الكنائس اللوثرية  

  ماليين  ١٠ ويبلغ مجموع المنتمين إليها نحو    . فكريا

   . أمريكي

 ويقدر عدد المنتمين إليها إلـى       :الكنائس المشيخية 

 ١١٣٣٣ ماليين فرد موزعين على      ٤ما يزيد عن    

وتعد من أقوى الكنائس فى     .  مجمعا ١٦كنيسة فى   

  .مواجهة التيار اليميني األمريكى

 ويقدر عدد المنتمـين إليهـا       :الكنائس الخمسينية 

  . مليون أمريكي ٢,٥بحوالى 

 وهي في موقـع     ):االنجليكانية(قفية  الكنائس األس 

متوسط عقائديا وطقوسا بين الكنيـسة الكاثوليكيـة        

والكنائس البروتستانتية ألنها فـي األصـل هـي         

الكنيسة اإلنجليكانية، أي أن موطنها األصلى هـو        

انجلترا ولكنها استقلت عن روما في القرن الثـامن         

 وصار لها رئيسها المستقل عن روما فـي          عشر،

ويقدر عدد المنتمين إليها علي     .  بري بانجلترا كانتر
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 مليونا، تم تقسيمها إلـي       ٧٧ مستوي العالم حوالى    

 صار لكل إقليم منها استقالليته       ,  إقليما في العالم    ٣٨ 

  .اإلدارية، ومن بينها إقليم الشرق األوسط

وبجانب هذه الكنـائس والمـذاهب الكبـري فـي          

اهب أصـغر   الواليات المتحدة، هناك كنائس ومـذ     

 ولذا فإنها أكثر تماسكا وربما تعصبا ، أهمها    , كثيرا

، وهي مكونة من سبع طوائـف       الكنائس المصلحة 

كنـائس األخـوة    ، و  مختلفة وجملة أتباعها مليونان   

كنيـسة   و كنيسة المـسيح   و كنيسة اهللا  و البيلموث

 طائفـة    ١٥  ، وغيرها وتتفرع إلي نحـو     الناصري

  .  ماليين ٤ يصل عددها إلي 

و يضم المجلس القـومي لكنـائس المـسيح فـي           

ــدة  ــات المتح ــستانتية ٣٦الوالي ــسة بروت  كني

، يبلـغ حجـم     )إنجليكانيـة (وأرثوذكسية وأسقفية   

 مـن   - ألف كنيسة    ١٤٠ مليونا في    ٥٠عضويتها  

بينهم الكنيسة القبطية األرثوذكسية فـى الواليـات        

، وكنيـسة   )اإلنجيلية(المتحدة، والكنيسة المشيخية    

  .ية للروم األرثوزكسأنطاك

ويقدر عدد المسلمين طبقا للتقرير المشار إليه سابقا        

بنحو سبعة ماليين نسمة، وذلك استنادا إلى أن عدد         

 مليونـا،   ١,٦المترددين على المساجد يقدر بنحو      

فإذا اعتبرنا أن هذا الرقم يشكل ثلث عدد المـسلين          

وقد .  ماليين ٧فإن العدد اإلجمالي يصل إلى نحو       

، أستاذ كرسـي    يحيي هندي  هذا الرقم الدكتور     أكد

اإلسالميات وإمام مسجد جامعـة جـورج تـاون         

. األمريكية وعضو المجلس الفقهي لشمال أمريكـا      

من هذه النسبة من أصـل      % ٨٤وأضاف أن نحو    

إلـى الواليـات    % ٠,٥أفريقي، بينما جــــاء    

المتحدة عن طريق الهجرة على امتداد أكثر مـن         

ووفق بعض التقديرات األخـرى،     . ( )  عاما ١٥٠

 من المـسلمين     %٣٢,٥ تمثل الجالية العربية حوالي   

األمريكيين، أي ما يقرب من ثلث الجالية األمريكية        

المسلمة، وتتوزع النسبة الباقيـة بـين األفارقـة         

 ومسلمى جنوب    Afro-Americans  األمريكيون

 وتمثل العناصر الثالثـة      . آسيا مثل الهند وباكستان   

 من الوجود اإلسالمي في الواليـات        %٩٠ ثر من أك

  . ( )األمريكية. المتحدة

جـاء إلـى    ١٨٢٣و الجدير بالذكر أنه منذ عـام        

الواليات المتحدة بحارة مسلمون من غرب أفريقيا،       

 الذي اكتـشف القـارة      كريستوفر كولمبس كما أن   

األمريكية تعرف عليها من خالل خريطة رسـمها        

ـ الجغرافي العربي    ، و أن أول معاهـدة      سىاالدري

تجارية وقعتها الواليات المتحدة كانت مع الملـك        

أما فيما  . ١٧٨٨ ملك المغرب في عام      محمد الثاني 

يتعلق بالتوزيع المهني للجالية اإلسـالمية، فإنهـا        

أطباء، % ١٣مهندسين، و   % ٣٨تضم في تكوينها    

والقليلون منهم يعملون فـي اإلعـالم والـسياسة         

ــاة  ــوالي(والمحام ــام٣٠٠ ح ــق ).( )  مح ووف

، بلـغ عـدد اليهـود فـى         ٢٠٠٠إحصاءات عام   

 مليون يهودى، بنسبة    ٦,١الواليات المتحدة حوالى    

من إجمـالى سـكان الواليـات المتحـدة         % ٢,٢

  . ( )األمريكية

  الجماعات المسيحية الداعمة للصهيونية: ثانيا

ــصهيونية   ــة لل ــة الداعم ــات البريطاني   الجماع

 بريطانيا، التـي تعتبـر      ولدت هذه الجماعات فى   

قاعدة انطالق هذه الجماعات في مشروعها لتفعيل       

 فمع مطلـع    .خرافة عودة اليهود إلى أرض الميعاد     

القرن السادس عشر شهدت بريطانيا، على مختلف       

المستويات السياسية والثقافية والتربويـة منعطفـاً       

مفصلياً في الرؤى والتفسيرات واالسـتراتيجيات،      
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وقـد  . أدبيات التعاطف مع اليهود   حين بدأ ظهور    

انبرت أقالم المفكرين المتصهينين الجدد لتكتب عن       

هذه الفكرة، وكان على رأسهم البرلمانى البريطاني       

 الذي دافع عن اليهود وقضيتهم      هنري فيش السير  

:  بعنـوان  ١٦٢٢في كتاب له صـدر فـى عـام          

، ذهب فيه إلى أنـه لـيس        االستعادة الكبرى للعالم  

ة مبعثرة، بل إنهم أمة، وسوف تعود أمـة        اليهود قل 

... اليهود إلى وطنها، وتعمر كـل زوايـا األرض        

  .ويعيش اليهود بسالم في وطنهم إلى األبد

جوانا  وجه الالهوتيان اإلنجليزيان   ١٦٤٩وفي عام   

، مذكرة إلى الحكومة البريطانيـة      وألنزر كارترابت 

يطالبان فيها بأن يقوم الشعب اإلنكليـزي وشـعب         

راضي المنخفضة بمهمة نقل اليهود على مـتن        األ

سفنهم إلى األرض التي وعد اللَّه بهـا أجـدادهم          

  . ومنحهم إياها إرثاً أبدياًإبراهيم وإسحاق ويعقوب

األيديولوجى كان تـأثير    / وعلى الصعيد السياسي  

التيار الصهيوني المسيحي يحتل مـساحة أوسـع،        

 وعلى سبيل المثـال يبـرز     . ويحظى بقوة متميزة  

العضو البرلماني ورئيس المحفل البيوريتانى فـى       

 أوليفـر كرومويـل  ) ١٦٥٨ ـ  ١٦٤٩(الفترة من 

كأول سياسي بريطاني يرحب بمذكرة الالهوتيين،      

 إلقـرار   ١٦٥٥ودعا إلى عقد مؤتمر فـى عـام         

. التشريعات الالزمة لعودة اليهود إلـى بريطانيـا       

وبالتالي إلغاء قانون النفي الـذي أصـدره الملـك        

 من أبرز رواد    كرومويلويعد  . وارد ضد اليهود  اد

الربط بين عودة اليهود إلى فلـسطين والمـصالح         

وبقيت هذه االستراتيجية حية فـي      . البريطانية فيها 

الذهنية السياسية البريطانية لعدة أجيـال، تغـذيها        

مواقف الساسة وأدبيات المفكـرين وإرهاصـات       

  .المتحمسين

ـ     والدة ١٨٠٧وشهد عام     لتعزيـز   دن جمعيـة لن

المسيحية بين اليهود، كـأول جمعيـة صـهيونية         

اللـورد   (  أنطـوني كـوير    منظمة، ومثل اللورد  

وقد نـشر األخيـر     . أحد أهم أركانها  ) شافتسبرى

 أشار فيه إلـى ضـرورة       ١٨٣٩مقاالً له في عام     

تحقيق إرادة اللَّه بعودة اليهود إلى فلسطين، وإلـى         

المـسيحية  أن اليهود هم األمل الوحيد في تجـدد         

وفي هذا المقال رفـع أنطـوني،       . وعودة المسيح 

وطن بال شعب لـشعب بـال       : وألول مرة، شعار  

  .وطن

وحفل القرن التاسع عشر بالكثير مـن األحـداث         

والتطورات التي أدت إلى رفع مـستوى تعـاطف         

الحكومة البريطانية مع قضية دفـع اليهـود إلـى          

  تحت ضغط أنصار الصهيونية المسيحية-فلسطين  

 من مجرد االجتهاد الفكري إلى ميادين التطبيـق      -

الفعلي، وتوج هذا بإصدار وعد بلفور فى أوائـل         

 من بين الـذين      آرثر بلفور  وكان. القرن العشرين 

تأثروا بمقولة شعب اللَّه المختار وحقه فـي أرض         

  . الميعاد

وفى هذا الصدد تقول عنه ابنة أخته ومؤرخة حياته 

 منذ نعومة أظفاره بدراسة لقد تأثر: بالنش دوجويل

أما عن مهندس وعد بلفـور ، فمـن         . العهد القديم 

الثابت تاريخياً أنه أصولى صهيوني ومتشدد فـي        

.  ويليام هــ     دفاعه عن المصالح اليهودية، يدعى    

، عمـل فتـرة فـى       )١٩٣١ - ١٨٤٥ ( هشـلر

السفارة البريطانية فى فيينا وكان مـن المؤيـدين         

 عن ذلـك المـؤرخ      ، كما كشف  ثيودور هرتزل ل

البريطاني البارز وأستاذ التاريخ المعاصـر فـي        

ويليــام جامعــة ويلــز البريطانيــة البروفــسور 

، في دراسة لـه نـشرت فـي مجلـة           روبنشتاين
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HistoryToday        بعد مرور أكثر مـن أربعـة 

 روبنشتاينإذ يقول   . عقود على وفاة كاتب المسوَّدة    

ـ      هشلر. ويليام هـ   أن   مه  كان يهوديا سـريا، اس

وأنه قـد   . موريتز أمبري  ليوبولد تشارلز الحقيقي  

أخفى اسمه ويهوديته لمدة سبعة عقود ألسباب غير        

ويضيف . معروفة، وتظاهر باعتناقه البروتستانتية   

المؤرخ الباحث أن ليوبولد اليهـودي والمستـشار        

السياسي لوزير خارجية بريطانيا آرثـر بلفـور،        

ية وخدمـة   أصبح من أبرز المدافعين عن الصهيون     

  . القضايا اليهودية

ويكتب ليوبولد في مذكراته، مفتخراً بماضيه، عن       

تلك الفترة واصفاً الدور الذي لعبه فـي تأسـيس          

يبدو أنني وضعت إصـبعي فـي       : إسرائيل بقوله 

الكعكة، ليس فقط بكتابة إعالن بلفور، بل أيضاً في         

والجـدير  . وضع أسس الجيش اإلسرائيلي الراهن    

 -صية ليوبولد أمبري تكاد تكـون       بالذكر أن شخ  

إال أن  .  خارج دائرة االهتمام العربـي     -ولألسف  

بعض الرسميين ورجال األعمـال مـن العـرب         

المعاصرين يعرفون ابنه األصـغر سـناً النائـب         

. جوليان أمبـري  والوزير المحافظ اليميني السابق     

ال نغالي  :  دراسته بالقول   روبنشتاين ويختم الباحث 

بولد أمبري بأنه اليهـودي الـسري       إذا وصفنا ليو  

الذي عمل دون كلل لصالح     ) البروتستانتي العلني (

ونظراً للمناصب الهامة التي احتلها     . قضايا اليهود 

في حياته، فقد لعب دوراً مـصيرياً فـي نجـاح           

المشروع الصهيوني الذي أدى في النهاية إلى إقامة        

  . ( )دولة إسرائيل

رق األوسـط   لمجلس كنائس الـش   و يذكر تقرير    

يعض الشخصيات البريطانية التي كـان      ) ١٩٩١(

  لويس واى  لها دورها فى هذه الحركة ومنهم القس      

 عضو مجلس العموم  هنرى درامونـد  ، و   )١٨٠٩(

 -١٨٠١ ( شافتــسـبورىالبريطــاني، واللــورد

-١٨٤٥ ( ولـــيم هـــشلر، والقـــس)١٨٨٥

وعلى الرغم من أن موجـة الـصهيونية        ).١٩٣١

 قد انحسرت، إال أنه مازال لها       المسيحية البريطانية 

  ( ).أثر في بعض الدوائر الصغرى 

ومع نهاية ثمانينات القرن التاسع عـشر، صـار         

مـذهب القدريــة مقبــوال لــدى جماعــات مــن  

ونادي هذا المذهب بأن اهللا قد جعل فى . األمريكيين

التاريخ مسارين متوازيين أحدهما يعمل من خالل       

نيسة، وأنـه توجـد     إسرائيل، والثاني من خالل الك    

سبعة أقدار تدل على تطور عالقـة اهللا بالبـشر ،           

والمسار السادس هو الحالي وهو مـسار الكنيـسة         

والنعمة، أما المسار السابع ففيـه يجـيء الـسيد          

  .المسيح ثانية و يملك ألف سنة

 أن العقيـدة التـى      جيروم شـاهين  ويرى الدكتور   

 إلـي   ، هى عقيدة قديمة ترجع    األلفيةتنادى بحرفية   

القرن األول، وقد نشأت فى أوساط مـسيحية مـن        

وقد شجب مجمع أفسس هذه العقيدة      . أصل يهودى 

ومن الشخصيات التي روجـت     . ( ) ٤٣١فى عام   

، )١٩٣٥ -١٨٤١ (ولـيم بالكـستون   لهذا الفكر   

، و أعقـب    )١٨٨٠ (المسيــح آت : مؤلف كتاب 

ذلك صدور طبعـة سـكوفيلد للكتـاب المقـدس          

ت على هـوامش و تعليقـات       التي اشتمل ) ١٩٠٩(

  .تساند عقيدة القدريين

 أن  مجلس كنائس الـشرق األوسـط     ويذكر تقرير   

 شهد أحداثا هامة ترتبط بتطور حركة       ١٩٧٦عام  

     جيمـى كـارتر   الصهيونية المسيحية منها وصول     

إلـى حكـم    ) الذي ينتسب للكنيـسة المعمدانيـة     ( 

الواليات المتحدة معتمدا على أصوات األصوليين ،       
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لكنهم شنوا حملة ضـده، بالتعـاون مـع اللـوبي           

. الصهيوني، بسبب تأييده لحقوق الشعب الفلسطيني     

 في الثمانينيات الذي يـؤمن       رونالد ريجان  ثم جاء 

وتبين الوقائع أن كل مرشـح      . هو اآلخر بالقدرية  

للرئاسة األمريكية أو الكـونجرس األمريكـي أو        

 مجلس النواب، يتنافس على إرضاء هـذا اللـوبي        

ــصهيونيين   ــسيحيين ال ــع الم ــصهيوني ، م ال

  . *األصوليين

  السفارة المسيحية فى القدس

 السالف  مجلس كنائس الشرق األوسط   كشف تقرير   

الذكر عما يسمى بـ السفارة المسيحية الدولية فى        

مـن  ١٩٨٠ سبتمبر   ٣٠القدس، والتى تأسست فى     

 دولة رفضت   ١٣بضعة أشخاص استنكروا مبادرة     

وتـستند  .  عاصمة للدولة العبرية   االعتراف بالقدس 

تلك السفارة إلى مقاربة أصولية للكتـاب المقـدس         

تقوم على الفكر القدري الذي يرى فـي إسـرائيل          

وأصدرت هيئـة الـسفارة     . تحقيقا لنبوءة توراتية  

: المسيحية فى القدس كتيبا يوضح ذلـك بعنـوان        

األسس الكتابية للصهيونية المسيحية، تضمن آيات      

 من مواقعها دون دراسة لخلفية النص       كتابية أخذت 

وقد عقـدت هـذه الـسفارة       . والقرينة الدالة عليه  

مؤتمرا بعنوان القيادة المسيحية الدولية، بمدينة بال       

و اتخذت فيه   ) ١٩٨٥ أغسطس   ٢٩-٢٧(بسويسرا  

عدة قرارات نُشرت فى التقريـر الـذى أصـدره          

ولهذه السفارة نـشاطها فـى الواليـات        . المجلس

وكندا وانجلترا وهولندا وألمانيا وسويـسرا      المتحدة  

والنرويج وفنلندا واستراليا ونيوزيلنـدا وجنـوب       

  .أفريقيا

وقد أصدر رؤساء الكنائس المسيحية فـي القـدس         

بيانا رسميا حول السفارة المسيحية الدولية، نُـشر        

إبريل / في جريدة القدس في الثالث عشر من نيسان     

تي تدعى السفارة   ، جاء فيه أن الهيئة ال     ١٩٨٨عام  

المسيحية الدولية ال تمثل كنائسنا، وليست مخولـة        

وال منوطة بأن تمثل كنائسنا في هذه البالد، كمـا          

. أنها ال تستطيع أن تمثل غالبية المؤمنين في العالم        

إننا ال نعترف بهذه الـسفارة وال بنـشاطاتها وال          

بمؤتمراتها، وبما أن تعاليم السيد المـسيح وهـدي         

ونوره انطلقت من هذه الديار نفسها حيث       اإلنجيل  

نمثل نحن ديانتنا المقدسة، وحيث نجتهد في تكريم        

المقدسات والمحافظة عليها، فإننا لسنا بحاجة إلـى        

أناس يأتوننا من الخارج يتحـدثون أو يتـصرفون         

باسمنا، خصوصا أنهم غير واعين بواقعنـا، كمـا         

نرفض رفضا باتـا أي تفـسير سياسـي للكتـب           

  .ةالمقدس

المتحـدث  (ألرشمندريت عطـا اهللا حنـا     كما ندد ا  

 )األرثوزكس بالقدس الرسمى باسم بطريركية الروم     

في محاضرة ألقاها في بيت لحم بنشاط ما يـسمى          

، والمجموعات  السفارة المسيحية بالقدس المحتلة   

الصهيونية األخرى التي تبـرر عـدوان الكيـان         

 الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وتدعم تهويـد      

وذهب إلى إن هذه    . األراضي الفلسطينية واالحتالل  

المجموعات تـدعم االسـتيطان فـي األراضـي         

الفلسطينية، نافيا صفة الكنائس عن األماكن التـي        

تنشط فيها المجموعات الصهيونية، واصفا إياها بـ       

صهيونية مسخرة فـي خدمـة المـشروع         دكاكين

وأكد أن المـسيحية الحقيقيـة يمثلهـا        . الصهيوني

لمسيحيون العرب وليس ذلك القابع فـي البيـت         ا

  .األبيض

ــصهيونية  ــة لل ــة الداعم ــات األمريكي   الجماع

فى منتصف الثمانينات نـشرت صـحيفة الـسفير         
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، مدير  طارق متري اللبنانية دراسة مفصلة للدكتور     

بمجلـس كنـائس الـشرق    دائرة اإليمان والوحدة  

 برنامج الحوار اإلسـالمي      آنذاك و منسق   األوسط

وقـد  .  حاليـا  يحي بمجلس الكنائس العالمي   المس

تكون هذه الدراسة هى األولى فى اإلعالم العربي        

 فهمـي    وقد عرضها األستاذ   .حول هذه الحركات  

، ( ) تحت عنوان أصـوليون وأمريكيـون        هويدى

االعتقاد الحرفى بأن   (فأشار إلى أن األفكار األلفية      

المسيح سيملك بعد عودته مرة أخرى ألـف سـنة          

تلقى قبوال واسعا لـدى بعـض األوسـاط         ) كاملة

 هال لندس  و فى هذا الصدد لقى كتاب        .األمريكية

األرض ذلك الكوكـب المتـأخر، قبـوال        : بعنوان

وفيـه  .  مليون نـسخة   ٢٠ضخما، إذ بيع منه نحو      

وصف الكاتب مرحلة العد العكسي نحـو حـرب         

 عـن دور    طـارق متـري   كما تحدث   . هرمجدون

ـ جالتـي أسـسها     حركة األغلبية األخالقيـة      رى ي

، والتى تعتنق األفكار األلفية، وتحدث أيضا       فولويل

عن البرامج الدينية التي تبث هذه األفكار من خالل         

  .التليفزيون

رسالة من   ( ) أحمد بهجت ونشر الكاتب الصحفي    

أحد القراء حول تقرير نشر بمجلة نيويورك تايمز        

 األخطـار   جيفـري جولـدبرج   تناول فيه محرره    

  ) األقصى وقبة الـصخرة   (   بالحرم القدسي    المحدقة

حيث تتوافد علـي فلـسطين المحتلـة جماعـات          

المسيحية الصهيونية من الواليات المتحدة وكنـدا       

 كما يستضيفون فـي الغـرب قيـادات          , واستراليا

 تمهيـدا لبنـاء      , اإلرهاب اليهودي لجمع التبرعات   

 وقد رد قارىء  .  علي أنقاض الحرم هيكل سـليمان  

جـاء فيهـا أن     ( )  برسالة    أحمد بهجت  ر على آخ

الكنائس المسيحية والديانة المسيحية ليس لها دخل       

  . بهذا االعتقاد واالفتراء اليهودي

ويمكن أن نوضح في هـذا اإلطـار أن االعتقـاد           

المسيحي الراسخ بشأن هذه القضية أنه منـذ هـدم       

 كما  , ١٩٧٠  الهيكل الثاني بواسطة الرومان في عام

 فإنه لن يقوم     ,  السيد المسيح في الكتاب المقدس     تنبأ

لليهود قائمة ألنه ال هيكل وال ذبيحة بعد مجـيء          

   . المسيح

 أن هذه الجماعات حسن محمد وجيهوذكر الدكتور 

لديها أمواال طائلة تستخدمها فـى نـشر أفكارهـا          

المتطرفة، وأن تأثير هذه الجماعات على الـرأى        

  ( ).  فى تزايد مستمر العام و الحكومة األمريكية

عالقـة   ( ) رضا هـالل  ورصد الكاتب الصحفي    

التطور الالهوتي في الكنيسة الغربيـة واالنقـسام        

 -كاثوليـك   (الذي جري علي الصعيد الالهـوتي       

باالنقــسام الــسياسي )  إنجيليــون-بروتــستانت 

هنري والكنسي الذي حدث في أوروبا منذ أن أعلن         

باالنفـصال عـن      ١٥٣٨  قراره فى عـام      الثامن

الكنيسة في روما الكاثوليكية والدعم الذي حظي به        

المذهب البروتستانتي في بريطانيا، بحيث اعتبرت      

بريطانيا لفترة مـن الـزمن هـى أرض الميعـاد        

ــدة ــة  . ,الجدي ــسيحية اليهودي ــول أن الم  -ويق

الصهيونية أصبحت مع نهاية القرن الثامن عـشر        

 إال أنها منذ ذلـك      تيارا راسخا في الثقافة الغربية،    

التاريخ تحولت من ميـدان الالهـوت والفلـسفة         

وكـان مـن    . واألدب والرمز إلي ميدان السياسية    

 جراء ذلك تأثر أحد القادة السياسيين الكبار وهـو        

 بتلك الدعوة قبـل وعـد بلفـور         نابليون بونابرت 

سنة حين وصف نابليون في      ،  ١١٨ اإلنجليزي بـ   
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ناء غزوه للشام مخاطبا    رسالة وجهها إلي اليهود أث    

    . إياهم بأنهم ورثة فلسطين الشرعيون

وكان أول من صاغ عبارة بالد بدون أمـة ألمـة           

بدون بالد هـو اللـورد المـسيحي الـصهيوني          

 في مقال كتبه فى عام      ايرل شافتسبري اإلنجليزي  

   .  بعنوان الدولة وآفاق المستقبل أمام اليهود ١٨٣٩ 

 المسيحية الـصهيونية    واألخطر من ذلك هو انتقال    

إلي أرض الميعاد الجديدة، أي الواليات المتحـدة،        

 و اصـطبغت     منذ مطلع القـرن الـسابع عـشر،       

المسيحية األمريكية البروتستانتية بطـابع يهـودي       

 مما كان له تأثيره علي المؤسسات السياسية         , كامل

األمريكية وطبعها بطابع يهـودي كامـل، وفـى         

 وعلى سبيل المثال لم يتردد ،طليعتها البيت األبيض

فـى   ولـسن    ووودرالرئيس األمريكيى األسـبق     

ومن ناحيـة أخـرى، فقـد       . الترحيب بوعد بلفور  

انعكس هذا التـأثير الالهـوتى علـى الـسياسة          

ورغم أن عدد المهاجرين اليهود الـى       . األمريكية

 لم يـزد علـى      ١٧٩٠الواليات المتحدة حتى عام     

حقيقى لليهود لـم     شخص، إال أن التأثير ال     ١٥٠٠

فقـد  ،  يكن في ذاتهم، ولكن فى تهويـد المـسيحية        

تبارى الرؤساء األمريكيون فى مغازلة إسـرائيل       

ليس تحت تأثير اللوبي اليهودي، كما يكرر خطابنا        

اإلعالمي والسياسي، ولكن تحـت تـأثير اللـوبي       

المسيحي الصهيوني األمريكي الذي تحـالف مـع        

طر تمامـا علـي     اليمين السياسي األمريكي ليـسي    

الخريطة السياسية الحركية في الواليات المتحـدة،       

وعملية اتخاذ  ،  وعلي مطابخ رسم وصنع السياسات    

القرار في أجهزة الحكم األمريكيـة ممثلـة فـى          

 ودوائـر األمـن      ,  ووزارة الخارجيـة    , الكونجرس

  الخ ..  والبيت األبيض , القومي

 حاسما  أن إسرائيل تلعب دورا  مايك ايفـانز  ويقول  

جعلـت  .  في المصير الروحي والسياسي ألمريكـا     

الشبكات الدينية التليفزيونية واإلذاعية من إسرائيل      

قضية القضايا في برامجها وفي حمالتهـا لجمـع         

  .التبرعات إلسرائيل

  :خريطة الخطاب الديني اإلنجيلـي األمريكـي      
تتسم خريطة الخطاب الديني اإلنجيلي األمريكـي       

 والتداخل أيضا، بقدر اتساع وتعدد      باالتساع والتعدد 

 لذلك نجدها تضم  , التوجهات داخل الواليات المتحدة

.  كافة االتجاهات األصولية المتطرفـة والمعتدلـة      

  .وهناك ثالثة اتجاهات هامة في هذا الصدد

  األصــــولي األخالقــــي: االتجــــاه األول

 نقد األفكار الخاصـة بحريـة       ىيركز أصحابه عل  

احيـة التـي يحياهـا المجتمـع        الشواذ وحياة اإلب  

 وقد عبـر عـن         . األمريكي واإلجهاض إلي آخره   

، أحد رموز هذا االتجاه،     جيري فولويل ذلك االتجاه   

، والذى فـسر     بعد حدوث هجمات سبتمبر مباشرة    

وقوع تلك الهجمات باعتبارها انتقاما من اهللا لحالة        

التحلل األخالقى التى يعيشها المجتمع األمريكـي،       

 فولويـل  إلى انتقاد    بوش الذي دفع الرئيس     األمر

  ,  إنها كلمات غير الئقة لشعب يتألم ويعـاني         : قائال

 أن يتراجـع ويقـدم اعتـذاره         فولويل مما اضطر 

   . للشعب األمريكي

 عن هذا االتجـاه أيـضا         بات روبرتسون  وقد عبر 

أثناء االحتفال بالعام األربعين لتدشين إذاعته الدينية       

الشهيرة حين قال إن الشعب األمريكي في إمكانـه         

أن يقي نفسه من أية هجمات في المـستقبل مـن           

ثم أضاف إن الرب يستعد     . خالل صحوة روحانية  

 حيث لم نر بعد حكمه علي        , لهز الشعب األمريكي  

ن ما حدث فى الحادي عشر من سـبتمبر          إ  . أمريكا
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 إن   . أشبه بلعب األطفال مقارنة بما سوف يحـدث       

الصحوة الروحانية المطلوبة تضع األمور الروحية      

 وتنطوي علي قدر كبيـر مـن         , قبل أي شيء آخر   

 وأن يبدأ    , الشعور بالندم والتواضع إلي حد الخنوع     

الناس في العيش وفقا لألسلوب الذي يحضهم عليه        

  . ( )اإلنجيل

لفولويـل  وقد ينجح هذا االتجاه األصولي المتشدد       

 لكنـه    ,  في جذب الكثير من البسطاء     وروبرتسون

  . ينطوي علي تناقضات وتعميمات ومقوالت خاطئة     

فنحن ننتقد معهم الجدل الدائر حول حرية الـشواذ         

 هل الفئات التي  :  ولكن السؤال , والمشكالت األخري

ت تمثل أغلبية فـي المجتمـع       تعاني هذه المشكال  

األمريكي المتدين والمؤمن الذي يشاركهما االنتقاد      

 وهل بسبب هذه المجموعة القليلة ينـتقم        نفسه ؟ 

 وهل اهللا تعالي هو     اهللا من كل الشعب األمريكي ؟     

الفاعل الحقيقي وراء هذه الهجمات ؟ ومـا ذنـب          

األبرياء الذين ماتوا من غير األمريكيين ؟ أم أنـه          

جالله يدعو كل الناس إلي أن تتعلم من عبـرة        جل  

و ماذا عـن اإلحيـاء      األحداث وصوت التاريخ ؟     

  الديني الذي يحدث في أمريكا منذ سنوات عديدة ؟        

  األصـــولي العنـــصري: االتجـــاه الثـــاني

يجمع هذا االتجاه مع االتجاه األول طريقة التفكير        

 بـل    , والتركيز علي المشكالت األخالقية الداخليـة     

ضم من بين رموزه الشخصيات نفـسها التـي         وي

 لكن إذا كـان االتجـاه        . عبرت عن االتجاه األول   

 وهنا تكمن   - فاالتجاه الثاني     , األول أصوليا متشددا  

 تتزعمـه قيـادات      ,  أصولي عنصري  -الخطورة  

هيئات ومذاهب تملك قوة المال واإلعالم خاصـة        

، روبرتـسون ، و فولويـل التليفزيوني منها أمثال    

بـن  ، و كينث كوبالنـد  ، و بيكر، و ( )  سواجارتو

، ولفـورد ، و روبيسون، و كراولي، و همبرد، و هن

 وبالتالى، فإن هذا     . إلخ... دون هولد ، و رالف ريد و

 في كتابه   صمويل هنتنجتون االتجاه يتبنى مقوالت    

، ومقـوالت   صـراع الحـضارات   المعروف حول   

، إلي آخـر    نهاية التاريخ  في كتابه حول     فوكوياما

 أن المكون األساسي للحضارة     ىك الكتب التي تر   تل

وبالتالي فإنه يؤيد من    . اإلسالمية هو العداء للغرب   

ينادي بحتميـة الـصراع بـين الغـرب والعـالم         

ليس هذا فحسب، بل إن هـذا االتجـاه         . اإلسالمي

ــدهري    ــي ال ــر الحرف ــة التفكي ــي طريق يتبن

Dispensatioal      في اقترابه لنصوص الكتـاب 

ط أصحاب هذا االتجاه بين ما هـو        ويخل. المقدس

  ,  وبين الـدين والـسياسة      , يهودي وما هو مسيحي   

ويؤيدون مزاعم إسرائيل الحديثـة عـن الـشعب         

 وتفسيرهم الخاص بالمجيء الثاني للـسيد        , المختار

   . ، إلي آخر هذه األمور. المسيح ومقولة هرمجدون

ويمثل هذان االتجاهان السند الرئيسي للجماعـات       

يحية الداعمة للصهيونية، وذلك بـالنظر إلـى        المس

  .إيمانهما بالتفسير الحرفى للكتاب المقدس

وقد تأثر بعض الرؤسـاء األمـريكيين بـالطرح         

 الالهوتي المسيحي اليهودي، وفى مقدمـة هـؤالء       

 يتـضمن   حزقيال الذي ذكر أن سفر      رونالد ريجان 

 أن الرب سيأخذ أوالد إسرائيل من بين         نصا يعنى 

 األرض  ى إل ى ويعودون جميعهم مرة أخر    الوثنيين

 وان ذلك قد تحقق أخيرا بعد ألف عـام           , الموعودة

وألول مرة يبدو كل شيء في مكانه فـي انتظـار           

   . هرمجدون والمجيء الثاني للمسيح

 ومن ناحية أخرى، تنوى السياسة الخارجية للمجرم      

كسب الوقت من   :  إحراز هدف واحد وهو    شارون

لطة بدون التنازل عـن الـضفة       أجل البقاء في الس   
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وقد عكست زيارته الخامسة    . الغربية والمستوطنات 

. للبيت األبيض إصراره على تحقيق هذا الهـدف       

وقد كشفت زيارات شارون إلى الواليات المتحـدة        

األمريكية مدى تعزز موقعه وموقفه بظهور حركة       

الصهيونية المسيحية، حيـث ذكـرت الـصحيفة        

 ما أشارت إليـه     Daily Telegraphالبريطانية  

تقارير صحفية في اآلونة األخيرة، من بروز حركة 

الصهيونية المسيحية الجديدة أو أنـصار إسـرائيل        

الجدد بين المسيحيين البروتستانت المحافظين فـي       

وتمضي الـصحيفة بـالقول إن      . الواليات المتحدة 

 برامج دينية في ا بينهم مقدمو-مندوبين عن هؤالء   

 حـضروا لقـاء     -ريكية المحليـة    اإلذاعات األم 

لشارون في حفل أقيم في السفارة اإلسرائيلية فـي         

ونقلت الصحيفة عن أحـدهم القـول إن        . واشنطن

تحالفات مثيرة لالهتمام بدأت تتشكل بين إسـرائيل        

 والذين يربو عـددهم     ...والمسيحيين المحافظين، 

  . مليون شخص ٤٠على 

حتـى   - قد أخلت الـساحة       بوش ويبدو أن إدارة  

 في ملف الشرق األوسـط للوبيـات        -إشعار آخر 

وجماعات ضغط موالية إلسرائيل، خاصة في ظل       

وعلـي  .  النصراني واليهـودي   -الصعود اليميني   

، فى المصدر المـذكور      رضا هالل  عكس ما يري  

من قبل، من صـعود اتجـاه متنـام منـذ بدايـة             

الثمانينيات نحو تشكيل تحالف واسع بـين اليمـين         

الحزب الجمهـوري وبـين الحركـة       السياسي في   

األصولية المـسيحية الـصهيونية، فـان الحقيقـة         

الواضحة ان الحركة الصهيونية بشقيها المـسيحي       

واليهودي ربطت قواربها وأحكمت قبضتها علـي       

كل عناصـر القـوة المـؤثرة داخـل الحـزبين           

  .الجمهورى والديمقراطى

 ضرورة التمييـز    إكرام لمعي ويرى الدكتور القس    

الجماعات المسيحية الداعمة للصهيونية، مـن      بين  

ناحية، وباقى الكنائس المسيحية األمريكيـة، مـن        

  ( ) :ويشير هنا إلى عدد من النقاط . ناحية أخرى

علينا أن ندرك أنه لـيس كـل البروتـستانت          ) ١(

األمريكيين صهاينة أصوليون، كما أنه لـيس كـل     

وجد فهذه الحركة ت  ,  األصوليين الصهاينة أمريكيون  

وعلينا  . أيضا في أوروبا وفي بلدان أخري كثيرة      

أن ندرك أيضا أن عدد البروتستانت األصوليين ال        

 مـن البروتـستانت المتـدينين،        %١٠ يزيد عـن  

 من البروتستانت في الواليات المتحـدة        %٩٠ وأن

ضد األصولية، وإن كان األصوليون هـم الـذين         

يـة  يملكون األموال ومحطات التليفزيـون والدعا     

الضخمة، وبإضافة اللوبي اليهودي إلـى هـؤالء        

. األصوليين فإنهم يصبحون قوة ال يـستهان بهـا        

وباإلضافة إلي ذلك، فإن الصهيونية المسيحية هي       

باألساس حركة وليست كنيسة، فال توجـد كنيـسة         

تسمي كنيسة المسيحيين األصوليين أو الـصهاينة،       

 لكنها حركة توجد في معظم الكنـائس، تقـوي أو         

تضعف بمقدار قبول الكنيسة ألعضاء ينتمون لمثل       

كما أن معظم الكنائس البروتستانتية في      . هذا الفكر 

الواليات المتحدة قد رفـضت الفكـر األصـولي         

وإذا مـا     , وأصدرت بيانات واضحة في هذا الشأن     

وصمنا كل البروتستانت باألصولية فإننا نقع بذلك       

لمين في نفس خطأ الغرب عندما يصم كـل المـس         

ــز ــاب دون تمييــــــ    . باإلرهــــــ

 زعيم اإلصالح والذي أعـاد       مارتن لوثر  إن) ٢(

اكتشاف العهد القديم وأشار إلى أهمية النظر إلـى         

اليهودية كخلفية للمسيحية، والذى ذهب إلى أنه ال        

 وأن تعميـدهم     , يوجد سبب ندين به يهـود اليـوم       
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بالقسر مرفوض، قد عاد ورفض اليهـود ألنهـم         

  ١٥٤٣ وفـي عـام   .  للعهد القـديم رفضوا تفسيره 

 lies ليهود وكذبهمفي ا:  كتابهمارتن لوثرأصدر 
On the Jews and their   والذي طبـع فـي 

وتنبرج والذى بدأت معه معالم الطريق الضطهاد       

 إن مجامعهم يجب     : اليهود علي يد األلمان، إذ يقول     

أن تحرق وال يبقي أي أثر منها، وكتاب الـصالة          

 ويجـب منـع      ,  أن يزال من الوجود    اليهودي يجب 

 ثم يجب أن تهدم بيـوت   , الربيين اليهود من الوعظ   

  ...اليهود وأن يجمعوا كلهم تحت سـقف واحـد          

. ويجب أن يطردوا إلى الخارج دائما وباسـتمرار       

ولقد نفذ أتباع لوثر تعاليمه فأغلقوا مجمع برلين فى     

ة ، ومنعوا اليهود من دخول أماكن معين       ١٥٧٢ عام  

ــة  ــن المدينــــــــ    . مــــــــ

وهكذا، ومن األمانة العلمية والتاريخية علينـا أال        

 ذنوب األصولية المسيحية التي مارتن لـوثر نحمل  

  . ك، و  داربي  .  ن  .  ج صارت حركة ضخمة علي يد    

 وذلك بداية من القرن الثامن عشر حتي         ، اسكوفيلد

  . وصلت ذروتهـا مـع نهايـة القـرن العـشرين       

ضوعية اليوم الحديث عـن     نه ليس من المو   أ) ٣(

أصولية دينية تحرك السياسة األمريكية، فالمعروف      

أن السياسة األمريكية تحركها أوال وأخيرا المصالح 

وأن هذه الحركات الدينية يمكن أن تكـون عـامال          

مساعدا، لكنها ال يمكن أن تكون المحرك األساسي        

 وإال أيـن كانـت       , في اللعبة السياسية األمريكيـة    

ية المسيحية عندما وقفت الواليات المتحـدة       األصول

ضد الصرب في البوسنة وألبانيـا، وأيـن كانـت          

األصولية المسيحية عندما وقفت الواليات المتحـدة       

الشك . , مع الكاثوليك في أيرلندا ضد البروتستانت     

   . أن المحرك األساسي في كل هذا هـو المـصالح         

ية إن الذي يفهم لغة األصـولية البروتـستانت       ) ٤(

األمريكية هم البروتستانت غير األصوليين، خاصة      

 صـموئيل      القـس   . لقد قام د  . البروتستانت العرب 

، الرئيس السابق للطائفة اإلنجيلية فى مصر ، حبيب

بجهد واضح في هذا المجال كان أبـرزه زيارتـه          

للواليات المتحدة األمريكية مع مفتي الجمهورية في 

، حيـث    سيد طنطاوي  محمد.  د   ذلك الوقت، الشيخ  

قاما بجولة في معظم الواليات األمريكية لتوضـيح        

وجهة النظر الفلـسطينية لبروتـستانت الواليـات        

 وقد كان لهذه الزيارة التأثير الضخم ألنها         .المتحدة

جاءت من بروتستانتي مـصري عربـي، فكمـا         

يستطيع المصريون األرثوذكس إقناع أرثـوذكس      

ضا يمكن أن يكون هناك     الواليات المتحدة، هكذا، أي   

ــستانت مــصر فــي هــذا المجــال   . دور لبروت

أن التفسير التآمري للتاريخ يدفعنا دفعا إلـي        ) ٥(

المجهول، فعندما نقـول أن الـسياسة األمريكيـة         

يحركها األصوليون الدينيون ، فإننا نتبنـى بـذلك         

ــة ــوننظري ــول صــدام  صــموئيل هنتنجت  ح

المـستقبل  الحضارات، بل ونتعداها بقوة إذ نصور       

في هذه الحالة وكأنه تصادم بين األصوليات الدينية        

  . فــــــي الــــــشرق والغــــــرب

وعلى الضفة المقابلـة للمحـيط، نجـد الموقـف          

األميريكي ال يقل عن نظيره البريطاني مـؤازرة        

وقـد ثبـت    . ودعماً مطلقين إلرادة العنف اليهودية    

بالتجربــة الطويلــة اســتحالة تفــسير االنحيــاز 

فر بأي تبرير منطقـي وأخالقـي       األميريكي السا 

يراعى المعايير اإلنسانية القيمية التي طالما تغنت       

. بها أدبيات الخطاب األمريكى والثقافة األميركيـة      

ولكي ندرك حقيقة األمر ينبغي إماطة اللثام عـن         

قوة التأثير الحقيقية أو في جزء هام منها والكامنة         
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فـي  خلف المشهد األميريكي المنظور، والمتمثلـة       

ــسيحية   ــصهيونية المــ ــة الــ   .جماعــ

، فـإن    رضا هالل  ولكن كما ذكر الكاتب الصحفى    

أخطر ما فى تصور اليمين المـسيحي األمريكـي         

 اإلسرائيلى هو توظيفه للتاريخ     -للصراع العربي   

التوراتى، أي محاولة تفصيل التاريخ على قياس ما        

وقد كشفت االستطالعات . يتصورون أنه إرادة اهللا   

 مليون أمريكي يشاهدون المحطـات      ٧٠أن قرابة   

 محطة،  ١٤٠التليفزيونية الدينية و التى بلغ عددها       

ــى  ــل١٠٠٦باإلضــافة إل ــام الكاب ــاة بنظ   . قن

 قـد   محمد السماك وكان الكاتب اإلسالمي اللبناني     

ألقى عدة محاضرات حول األصـولية اإلنجيليـة،        

والبعد الديني للـسياسة األمريكيـة فـي الـشرق          

 ما إذا كان الصراع الديني جـزءا        األوسط، وحول 

من النظام العـالمي الجديـد ؟ و خـشي بعـض            

اإلنجيليين المشيخيين من الربط بين هذه الجماعات       

وكل الكنائس اإلنجيلية فكتبوا موضـحين ماهيـة        

. ودور الكنيسة اإلنجيلية المشيخية في العالم العربي      

سـليم  و من بين الذين سارعوا بالكتابة األسـتاذ         

كما كتب األستاذ السماك فـي       ( ). الخورىأسبر  

جريدة األهرام القاهرية تحت عنوان األصـوليون،       

 عن الحركة الدينيـة      جريس هالسل  فذكر ما كتبته  

الواسعة النفوذ فى األوساط السياسية واإلعالميـة       

الكنيـسة  والمالية األمريكيـة المعروفـة باسـم        

 ، والتى تؤمن بتأويالت معينـة للتـوراة       التدبيرية

تضع سيناريو لنهاية العالم يقوم علـى ضـرورة         

عودة المسيح مـرة أخـرى، و أن لهـذه العـودة      

وجـدير بالـذكر أن هـذه       . شروطا يجب توافرها  

  ( ).الحركة تدير عدة محطات إذاعية و تليفزيونية        

  :ومــن المعتقــدات الرئيــسية لتلــك الجماعــات

   أن المسيح قـادم لـيحكم مـدة ألـف عـام ؛             -

  ي العـالم فـي فلـسطين ؛        تجمع كـل يهـود     -

ــث ؛  - ــل الثالـــ ــاء الهيكـــ    بنـــ

   أن القدس هي العاصمة األبديـة إلسـرائيل ؛         -

 على الحكومات أن تعترف بإسرائيل دبلوماسيا       -

  لتــــــــــدعمها دوليــــــــــا ؛

 السماح لليهود بالهجرة من جميع بالد العـالم،         -

ــسابق ،  ــسوفييتي ال ــاد ال ــن االتح   خاصــة م

  ى القـدس ؛    على جميع الدول نقل سفاراتها إل      -

 على جميع الشعوب الـصديقة أن تكـف عـن           -

  .تسليح أعداء إسرائيل 

  ) المشيخية( الكنيسة االنجيلية : االتجاه الثالث 

 المدرسة الدهريـة  يمكن مالحظة تحليل مضمون     

 وهذا   . بوضوح وقوة في االتجاه المعتدل والعقالني     

االتجاه تمثله كل الكنائس الرئيسية فـي الواليـات         

 Main  ة األمريكية التي يطلقـون عليهـا  المتحد
Churches  المشيخية واللوثرية   ، وهي الكنائس 

 وغيرها التي يضمها جميعـا المجلـس        واألسقفية

محمد  الذي يصفه األستاذ      , الوطني لكنائس المسيح  

 في كتابـه حـول األصـولية اإلنجيليـة          السماك

، بأنه أهم قاعدة للمعارضة اإلنجيلية التي       )١٩٩١( 

 التفسير الحرفي، والصهيونية الالهوتية في      ترفض

   .الكنيسة

 نشر وتوعية جماهيريـة،     ىويعمل هذا االتجاه عل   

كما يضم مجموعة مـن المفكـرين والالهـوتيين         

 الـذين يتبنـون      , المعروفين علي مستوي العـالم    

مجموعة األفكار التالية ويعملون على تطبيقها بكافة 

ــة  ــائل المتاحـــــــ   :الوســـــــ

ظاهرة عالمية ال يمكن أن تـرتبط   أن اإلرهاب   . ١

وفى هذا السياق، فإنهم    . بشعب معين أو دين معين    
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يؤيدون اتجاه اإلدارة األمريكية في حشد ائـتالف        

ذلك الخطر الذي حذر    ( دولي ضد ظاهرة اإلرهاب     

 وفي الوقـت     ). ١٩٨٦ منه الرئيس مبارك منذ عام      

نفسه فإنهم يقفون بقوة ضد قتل األبرياء سواء فـي       

واليات المتحدة أو فلسطين أو أفغانـستان أو أي         ال

  . مكان في العالم

أن الحضارات وجدت لتتفاعـل وتتكامـل ال         . ٢

 ومن الظلم البين ربط اإلسـالم        , لتتصارع وتتقاتل 

 فاإلرهاب له تاريخه في كل الـديانات         , باإلرهاب

 كما أننا يجب أن نفرق بين سلوك حفنة          , والشعوب

رقة وبين اإلسالم بكل قيمـة      ضالة أو جماعات ما   

التي تحض علي السالم والتعايش البناء واإليجابي       

   . مع اآلخرين

الربط بين العمليـات اإلرهابيـة والـسياسات        . ٣

الخارجية األمريكية المنحازة والكيـل بمكيـالين،       

  , والدعوة إلي المراجعـة وربـط القـوة بالعـدل         

  , خروالخروج من الذات إلي اإليمان باالحتياج لآل       

ــات  ــل النزاعـ ــم لحـ ــدخل الحاسـ    . والتـ

نبذ العنف بكل صوره في كل مكان، والـدعوة         . ٤

لحضارة المحبـة واإليمـان والرجـاء لإلنـسان         

   . المعاصر

رفض وكشف كل المزاعم واألسـاطير التـي        . ٥

 ورفض احتالل إسرائيل لألراضي      , تتبناها إسرائيل 

كفـاح   وتفهم الفرق بين اإلرهـاب وال       , الفلسطينية

   . المشروع للشعوب المحتلة لالسـتقالل والتحـرر      

تكون بين هذا االتجاه هيئة كنائس لسالم الشرق        . ٦

األوسط زاروا الضفة الغربية وغزة مرارا، كـان        

 اتصال دائـم  ى وهم عل   . ٢٠٠١آخرها فى ديسمبر    

باإلدارات األمريكية المتعاقبة من خالل الخطابات      

  , لحقـوق الفلـسطينية   واللقاءات التي تنادي بدعم ا    

وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصـمتها القـدس        

 كـولين بـاول    وكانت آخر لقاءاتهم مع       . الشرقية

وزير الخارجية الحالي لمدة نـصف سـاعة فـى          

 وتركوا له وثيقـة      ,٢٠٠٢السادس من شهر يوليو     

تؤكد أن احتالل إسرائيل لفلسطين سرطان يهـدد        

األمن والسالم في كـل      وأنه ضد     , المنطقة والعالم 

وطالبوا فى خطاباتهم للرئيس األمريكـي      . المنطقة

ــاريخ  ــف ١٤/١١/٢٠٠١، ٦/٨/٢٠٠١بت ، بوق

ويمكـن الحـصول علـى      . (المساعدات إلسرائيل 

نصوص تلك الخطابات على موقع أصحاب هـذا        

  اإلنترنت ىاالتجاه عل

http://www.cmep.org.(  

ـ        . ٧ ر تتعاون الكنيسة المشيخية مـع منظمـة غي

 وهي لجنة للخدمات تقدم      )AFSC( حكومية تسمي   

  ,  دعما دائمـا للـشعب الفلـسطيني        ١٩٤٨ منذ عام 

باإلضافة إلي خطابات الكنيسة المشيخية وبياناتهـا       

   . في المحافل الدينية المحلية والدولية بهـذا الـشأن   

وهكذا، تكشف قراءة الخطاب الديني األمريكي عن       

ن ناحية، وتحـذرنا    تعدد اتجاهات هذا الخطاب، م    

من التعميم الخاطئ الذي تركز فيه بعض الكتابات        

 من ناحيـة ثانيـة،       , علي االتجاهات المتطرفة فقط   

وتدعونا في النهايـة إلـي إقامـة الجـسور مـع            

االتجاهات المعتدلة التي تتفق والهوتنا ومـصالحنا       

ــة    ــة ثالث ــن ناحي ــة، م ــة والقومي    .الوطني

مشيخية هي أكبر كنيسة    وتعتبر الكنيسة اإلنجيلية ال   

إنجيلية في منطقة الشرق األوسط، خاصة فى لبنان        

وتقف تلك الكنيسة فى مواجهـة      . وسوريا ومصر 

األفكار المتطرفة لتلك الجماعات المتصهينة، كمـا       

أنها تؤمن وتعلم جيدا أن إسرائيل الحاليـة التـى          

سبقت قيامها قوى سياسية دولية كثيرة حتى صدر        
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، وتصويت األمم المتحـدة     ١٧١٩وعد بلفور عام    

، وقيـام الكيـان     ١٩٤٧على تقسيم فلسطين عـام      

 باعتراف فوري أمريكـي     ١٩٤٨االسرائيلى عام   

سوفيتي، ال عالقة لها بـالنبوءات القديمـة التـى          

تحققت فعال فى إطارها الزمني فى العهـد القـديم          

 وأن  .واكتملت فى داللتها الروحية فى العهد الجديد      

عودة اليهود اآلن وربط ذلك بهذه      كل ما يقال حول     

النبوءات، ثم مجىء السيد المسيح ثانيـة وإقامـة         

الهيكل ومعركة هرمجدون هو فكر قديم ال يتفق مع 

الالهوت الكتابي، لكن أبواق الصهيونية العالميـة       

تحاول دائما إحياء هذا التيار لخدمـة أغراضـها         

 السياسية، وهذه مأساة كل التاريخ القديم والحديث،      

عندما يـتم اسـتغالل الـدين لـصالح األهـواء           

  .والسياسات

ويعد هذا الموقف هو موقف الكنيسة المشيخية فى        

  .كل العالم

  مواقــف الكنــائس األمريكيــة  : ثالثــا 
يخلط العديد ممن يكتبون عن الجماعات الداعمـة        

ــات   ــين الجماعـ ــصهيوني بـ ــر الـ للفكـ

 والكنـائس اإلنجيليـة     Evangelicalاإليفانجيلية

 التي تقف في مواجهة     Presbyterianخية  المشي

ويأتى فى مقدمـة    . تلك التيارات اليمينية األصولية   

المؤسسات الكنسية التي تواجه االتجاهات اليمينيـة       

المجلـس القـومي للكنـائس      المسيحية المتطرفة   

:  والذي تصدر عنه مجلتان شهريتان هما      األمريكية

Christian Century & The Christianity 
and Crisis   باإلضافة إلى بعـض الـدوريات ، 

األخرى التي تصدر في بعض الواليات األمريكية       

ال سيما في فيالدلفيا و ميتشجان، والتى ينتقد فيهـا          

المجلس التفسير الحرفـي األصـولي للنـصوص        

. المقدسة واالتجاهات الصهيونية لهذه الجماعـات     

ومن الكنائس الهامة التي تواجـه هـذه التيـارات          

د قضايا الـشرق األوسـط بقـوة الكنيـسة          وتسان

   . المشيخية في الواليات المتحدة األمريكية

ويقوم قسم الشرق األوسط في الكنيسة المـشيخية        

المتحدة بالواليات المتحدة األمريكية، والذي يديره      

، بجهود ضخمة فيكتور مكـاري .   د القس المصري 

لإلعالم بقضايا الشرق األوسط ومعانـاة الـشعب        

طيني واالعتداءات الوحشية عليه مـن قبـل        الفلس

  .القوات اإلسرائيلية

       وعبر ربع قرن مـضى أصـدر المحفـل العـام           

لهذه الكنيسة عدة قرارات هامة     ) الجمعية العامة   ( 

بشأن القضية الفلسطينية، منهـا القـرارات التـي         

ــي أعــوام  ، ١٩٧٤، ١٩٦٩، ١٩٦٧صــدرت ف

١٩٨٧ ،    ١٩٨٤،  ١٩٨٣،  ١٩٨٢،  ١٩٧٨ ،

١٩٩٢،   ١٩٩١،   ١٩٩٠،   ١٩٨٩،   ١٩٨٨ ،

   .٢٠٠٢، ومـــا تالهـــا حتـــى   ١٩٩٥

وقد أيد المحفل العام للكنيسة القرارات التي اتخذها        

من قبل ، كما دعا الرئيس األمريكي والكونجرس        

إلى دعم األمم المتحدة في تنفيذ قراراتها المتعلقـة         

بالقدس وتجديد الجهـود الـساعية لجعـل الـدعم        

روطا بإيقاف االستيالء على    األمريكي إلسرائيل مش  

األراضي الفلسطينية في القدس وما حولها، ووقف       

إقامة مستوطنات جديدة في األراضـي المحتلـة،        

ورفض المساعي الهادفة إلى نقل السفارة األمريكية       

من تل أبيب إلى القدس، تلك الخطوة التي يمكن أن          

تسفر عن خطر جسيم لعملية السالم فـي الـشرق          

صدقت الكنيسة المشيخية على البيان     كما  . األوسط

المعنون القدس مدينة السالم الذي بعث به ثمانيـة         

من قادة الطوائف و الهيئات المسيحية إلى الرئيس        
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كما صدق البيان على    . ١٩٩٥/ ٦/٣األمريكي في   

مذكرة بطاركة ورؤساء الطوائف المـسيحية فـى        

، حــول ١٤/١١/١٩٩٤القــدس الــصادرة فــى 

س بالنسبة للمسيحيين، دعا فيه     موضوع أهمية القد  

أعضاء الكنيسة إلى الصالة اليومية من أجل سالم        

  .القدس 

  الحريــــة الدينيــــة فــــى مــــصر 
جدير بالذكر أن الجمعية العمومية للكنيسة المشيخية 

   في دورتهـا رقـم     ٢٠٠١التي انعقدت في يونيو     

  , في مدينة لويفيل بوالية كنتاكي األمريكية     ) ٢١٣(

عـضوا مـن كـل الواليـات        )  ٥٨٠ (بمشاركة  

األمريكية، أشادت بالحرية الدينية التي يتمتع بهـا        

وأعرب بيان للجمعية العامة    .  المسيحيون في مصر  

للكنيسة عن القلق من األضرار التـي يمكـن أن          

 من خالل    , تحدثها لجنة الحريات الدينية األمريكية    

التحريات التي تجريها في بعـض الـدول ومنهـا     

  . و ما يعد انتهاكـا للعالقـات الداخليـة         وه  , مصر

وتساءلت الكنيسة المشيخية عن المعايير التي تلتزم       

 بينمـا    , بها لجنة الحريات في اختيار بعض الدول      

   . تعفي دوال أخري 

 كليـف    أصدر الدكتور القس   ٢٠٠٢ أبريل   ٥و فى 

حـول  . ، األمين العام السابق للكنيسة، بيانا     باتريك

ئيلية على الـشعب الفلـسطيني      االعتداءات اإلسرا 

كما أصـدرت   ). ٣أنظر نص البيان، ملحق رقم      (

الكنيسة المشيخية بيانا مطوال أرسلته إلـي جميـع         

  :الكنائس اإلنجيلية في العالم، كان نصه

من أجل السالم واألمن ومن أجل قدسـية الحيـاة          

 نحن ندين قتل األبرياء ضـحايا        , اإلنسانية والعدل 

 ونرفض بشدة إعادة احتالل      , الحروب والمنازعات 

أرض فلسطين ونناشد القـادة مـن الجـانبين أن          

 ولقد أدنـا     , يركزوا علي السالم وليس علي الحرب     

 واحتالل إسرائيل األرض  ١٩٦٧ من قبل حرب عام

العربية بأسلوب غيـر شـرعي ودعونـا كثيـرا          

النسحاب إسرائيل من كل األراضي العربية التـي        

 ونحن ندين هـدم المـساجد        ,  م  ١٩٦٧ احتلت عام 

والكنائس والمدارس والمستشفيات ونرفض نقـاط      

التفتيش اإلسرائيلية واإلهانات التـي تقـع علـي         

 ونحن لنا سنوات نتـابع       , اإلنسان الفلسطيني عندها  

تطور عملية السالم في الـشرق األوسـط بأمـل          

 ولقد أصبنا باإلحباط من توقف هذه العملية         , ورجاء

 وال نعتقد أن الـسياسة       , ا عدة مرات  وعدم اكتماله 

 ونحن  .اإلسرائيلية الحالية يمكن أن تجلب لها اآلمن

نناشد األمم المتحدة أن تقوم علي تنفيـذ قراراتهـا          

بشأن تحقيق العدالة في المنطقة والتي كثيـرا مـا          

أبطلت مفعولها حكومتنـا األمريكيـة وتجاهلتهـا        

بعـد المبـادرة     ولقد بدأ األمل يعود إلينا        , إسرائيل

 ولنا   , السعودية التي تبنتها القمة العربية في بيروت      

 وفـي الـضباط      , أمل في حركة السالم اإلسرائيلية    

الذين رفضوا محاربة الفلسطينيين فـي المنـاطق        

 وأيضا في دعوة الرئيس بوش إلسـرائيل         , المحتلة

  . باالنسحاب

ــشيخية  ــسة الم ــسطيني للكني ــيس فل   :أول رئ

ؤشرات الدور الهام الـذى تقـوم بـه         ولعل أهم م   

الكنيسة المشيخية فى دعم الحقوق الفلسطينية، أنـه        

للمرة األولى في تاريخها انتخبت الكنيسة المشيخية       

 يونيو  ١٦فى  ) ٢١٤الدورة  ( في الواليات المتحدة    

فهد ، رئيسا فلسطينيا لها، هو القس الدكتور        ٢٠٠٢

بالجليل ، و هو من مواليد بلدة كفر يوسف         أبو عقل 

وقد هاجر إلى الواليـات     . ١٩٤٤عام  ) فلسطين( 

 السـتكمال دراسـاته     ١٩٦٦المتحدة فـى عـام      
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الالهوتية العليا، ثم تولى رعاية إحـدى الكنـائس         

  .المشيخية هناك

وكما هو معتاد أن يلقى رئيس الكنيسة خطابا بعـد          

 إلى المـشاركين    أبو عقل انتخابه، فقد تحدث القس     

رائيل على منزل أسرته فى     فروى قصة استيالء إس   

، وكيف طردت منـه األب واألم مـع         ١٩٤٨عام  

وقال أن أمه رفـضت أن تغـادر        . أخوته السبعة 

المنزل وانتظرت زوجها بعد عودته من عملـه ،         

وقالت له هذا منزلنا و تلك أرضـنا وإذا رغبـت           

ولكن أمام  . إسرائيل أن تقتلني ، فلتقتلني في منزلي      

ى انتقلت األسرة من منزلها     بنادق المحتل اإلسرائيل  

و قد أكـد فـى      . لتسكن أحد المخيمات الفلسطينية   

كلمته على أن فلسطين هي أرضه وعلـى ترابهـا    

  .يوجـــد بيتـــه وكنيـــسته األولـــى    

مـن  % ٥٧وقد حصل القـس الفلـسطيني علـى       

األصوات، وبينما حصل المرشحان الثاني والثالث،      

مـن  % ١٤،  %٢٩وهما من أصل أمريكي، على      

  .ات على الترتيباألصو

 لمنـصب   الدكتور فهد أبو عقـل    و بانتخاب القس    

فى ) المشيخية( الرئاسة، تواصل الكنيسة اإلنجيلية     

الواليات المتحدة رسالتها في دعم الحق الفلسطيني،       

ومواجهة الجماعات األصولية األمريكية المعروفة     

بأصحاب المدرسة الدهرية التي تعنـى بـالتفكير        

للنصوص الدينية حيث تتالقى    الحرفي واألصولي   

وقد ظهرت هـذه    . أفكارها مع الميول الصهيونية   

المدرسة في الواليات المتحدة منذ القـرن التاسـع         

عشر، وتعمل بضغط من أصحاب األموال، خاصة       

من خالل اإلعالم، فى محاولة لفرض فكرها على        

ومرة أخرى يجدر   . المؤسسات الرسمية األمريكية  

االتجاهـات ال تعـدو كونهـا       التأكيد على أن تلك     

جماعات وليست كنائس رسمية على حـد تعبيـر         

، مدير مكتب الشرق    ي فيكتور مكار  الدكتور القس 

األوسط وجنوب آسيا بالكنيـسة المـشيخية فـي         

  .الواليات المتحدة

 الخطـاب    فهـد أبـو عقـل      هذا، وقد ألقى القس   

االفتتاحي لمؤتمر األمم المتحدة لمنظمات المجتمع      

 ٢٤ ـ  ٢٣(معنية بدعم الشعب الفلسطيني المدني ال

، والذى شارك في أعماله قرابـة       )٢٠٠٢سبتمبر  

أربعمائة شخص من مختلف أنحاء العالم، يدعمون       

وقد قدم أبو عقل خطابا روحيا      . القضية الفلسطينية 

وأخالقيا وسياسيا، ألقي فيه الضوء على التـاريخ        

ي الطويل لعمل الكنيسة المشيخية فى فلسطين، والذ      

كما تحدث فيه عن مـشاعر       . ١٨١٧يرجع لعام   

الود والتضامن التى تكنها الكنيسة المـشيخية فـي         

الواليات المتحدة تجاه الشرق األوسـط بمـسلميه        

ومسيحييه، فضال عن مطالبته بقوة بضرورة إنهاء       

االحتالل اإلسرائيلى لفلسطين وضرورة قيام الدولة      

  .الفلسطينية

سسى الـذى تقـوم بـه       وباإلضافة إلى الدور المؤ   

، ال يمكن إهمال الدور الشخصى  الكنيسة المشيخية 

فقد التقيت في   . الذى يقوم به رموز الكنيسة وقادتها     

مايو الماضي في بيروت بأحد قـساوسة الكنيـسة         

  وقرينتـه  مـارثيم المشيخية بأمريكا ويدعى القس     

وقد أوفدتهما كنيستهما للعمل فى     . اليزابث ساندرز 

ين في مجال التعليم الثانوى في بلدة       خدمة الفلسطيني 

وذكر لي بعضا مـن     . الزبابدة بجوار مخيم جنين   

الجهود التي يبذلها لإلعالم عن القضية الفلسطينية       

بين الشعب األمريكي سواء من خالل دعوة وفـود         

لزيارة المخيمات واإلطالع على أحـوال الـشعب        
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الفلسطيني، أومن خالل الرسائل التي يبثهـا مـن         

  .صفحة أعدها على شبكة االنترنيت خالل 

هذا و تساهم الكنيسة المشيخية في تمويل بعـض         

البرامج الفلسطينية ومن بينها مركز السبيل المعنى       

بالتوعية بالقضية الفلسطينية وشرح فكرة الهـوت       

التحرير الفلسطيني التي و ضعها مؤسس المركـز        

، وبعض أنشطة الكنيسة األسـقفية   نعيم عتيق القس

ستشفى األهلي العربي في غـزة ومستـشفى        كالم

القديس لوقا فى نابلس، وجمعية الشبان المـسيحية        

. فى بيت ساحور، وبعض برامج الكنيسة اللوثرية      

والجدير بالذكر أن الكنيسة اإلنجيلية في مصر تتفق       

في الفكر والعقيدة مـع الكنيـسة المـشيخية فـى           

  .الواليات المتحدة

سـتخدام القـوة    موقف الكنيسة المشيخية مـن ا     

  األمريكية ضد العراق 

اتخذ المحفل العام للكنيسة المشيخية فـي دورتـه         

القرار التالي بالنسبة الستخدام    ) ٢٠٠٢عام   (٢١٤

  :الواليات المتحدة أسـلوب القـوة ضـد العـراق         

استنادا إلى التزامنا ككنيسة مشيخية بصنع السالم ،        

  :فإن المحفل العام

ت المحافـل الـسابقة     يكرر التأكيد على قرارا   . ١

والتي دعت إلى التخلي عن العقوبات االقتصادية ،        

 ٢١٠والسيما القرارين الصادرين فـي المحفلـين        

، واللذين دعيا   )٢٠٠٠عام   (٢١٢، و )١٩٩٨عام  (

إلى إنهاء كل العقوبات االقتصادية ضد العـراق ،         

والتي تجعل من المستحيل وصول المواد األساسية       

) ٢١٠(وقد طالـب المحفـل      . إلى الشعب العراقي  

برفع هذه العقوبات فورا وأنـه علـى الحكومـة          

األمريكية أن تتخلى عن استمرارها فـي فـرض         

  .العقوبات 

يدعو الحكومة األمريكية إلى ضـبط الـنفس         . ٢

والعزوف عن االندفاع إلى التحرك العسكري ضد       

  .العراق

ينادى بتجميع جهود األمم المتحدة والواليـات       . ٣

ألمريكية وحكومات منطقة الشرق األوسط     المتحدة ا 

للعمل معا من أجل إزالة كل أسلحة الدمار الشامل         

من أي دول في المنطقة، كجـزء مـن الجهـود           

العالمية للحد من هذه األسـلحة والقـضاء علـى          

  .إمكانات تطويرها 

يدعو الحكومة العراقية العادة توجيه مواردها      . ٤

  . شعب العراقإلى المشروعات والخدمات التي تفيد

يناشد جميع األطراف المعنية أن تسعى بجديـة        . ٥

وإخالص اليجاد حلول عبر التفاوض، تستند إلـى        

  .الدبلوماسية ال العنف، وإلى الـسالم ال الحـرب          

 رئـيس    فهد أبـو عقـل     و قد بعث الدكتور القس    

المحفل العام للكنيسة المشيخية برسالة إلى الرئيس       

 ، و ٣٠/٩/٢٠٠٢ بتاريخ   جورج بـوش  األمريكي  

  :مما جاء فيها 

نحن لدينا قناعة تامة بأن العدوان العـسكري        ....

األحادي الجانب، وكـذا الهجمـات الوقائيـة، أو         

محاولة عزل حكومة ذات سيادة، باستخدام القـوة        

العسكرية لن يلبى القضايا الرئيسية التي البـد أن         

لـذا فإننـا نحـث      . تترتب عليها ردود فعل عنيفة    

األمريكية ونتوقع منها أن تحترم القوانين      الحكومة  

والمعاهدات الدولية، ونطالبها بالعمل فى تعاون مع       

األمم المتحدة للسعي من أجل الـسيطرة علـى أي          
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تطوير في أسلحة الدمار الشامل من خالل مفتشي        

  .األسلحة وبتطبيق مبادرة الحد من التسلح

 و قد بعثت الهيئة األمريكية كنائس تسعى للـسالم        

في الشرق األوسط برسالة إلى الرئيس األمريكـي        

 أعربت فيها عـن االنزعـاج مـن         جورج بوش 

تصريحاته عن القيام بعمل عسكري ضد العـراق        

.  صدام حسين  ،بهدف إسقاط حكم الرئيس العراقى    

وأكدت الهيئة معارضتها لمثل هـذا العمـل مـن          

وأضافت أن الـشعب العراقـى      . الناحية األخالقية 

 يـة من جراء العقوبات االقتصادية، وأعانى الكثير  

محاولة للعدوان على هذا الشعب اآلمن ستؤدى الى        

مقتل و جرح أعداد كبيرة من المدنيين األبريـاء،         

وأن قيـام   . كما ستزيد معاناة هذا الشعب الـصامد      

الواليات المتحدة بعمل عـسكرى ضـد العـراق         

سيكون سابقة خطيرة، خاصة بالنسبة لدول أخرى       

ها مهددة من القدرات الحربية لجيرانهـا       تشعر بأن 

 كنيسة فـى    ٣٤٢ (  مجلس الكنائس العالمى   وكان

 دولة ، من بينها عدد كبيـر مـن الكنـائس            ١٠٠

قد أصدر بيانا حول محاولة العـدوان       ) األمريكية  

على الشعب العراقي، اعتبر فيه محاولة العـدوان        

و مما جاء في البيان     . األمريكي عمال غير أخالقى   

، كونراد رايزر ي وقعه أمينه العام القس الدكتور       الذ

 في مجلس األمـن،     ١٥ووجهه إلى األعضاء الـ     

، األمين العام لألمـم المتحـدة،        كوفى عنان  والى

ومساعد األمين العام، وذلك ردا على قرار مشترك        

 ١٠لمجلس النواب األمريكي ومجلس الشيوخ في       

 أن: أكتوبر، يجيز استخدام القـوة ضـد العـراق        

المجلس العالمي للكنائس كان دائما يدعو كل دولة        

عضو إلى االمتثال لقرارات األمم المتحدة الملزمة،       

وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وان العراق ال       

ومن جهة أخـرى فـان      . يمكن أن يستثنى من هذا    

المجلس سبق أن دعا العراق عـدة مـرات إلـى           

  .التعاون مع مفتشي األمم المتحدة

شير الرسالة أيضا إلى أن شعب العراق عـانى         وت

ولهذا، ١٩٩١الكثير بسبب نظام العقوبات منذ عام       

فإن إنزال العقوبات اإلضافية بالمواطنين األبريـاء       

وحذر النـداء مـن     . ال يمكن أخالقيا أن يقبله أحد     

العواقب الدبلوماسية واالجتماعية والثقافية والدينية     

، وخـصوصا إذا    )ةالجديـد (الطويلة األمد للحرب    

فزيادة نـار العنـف     . كانت حربا من طرف واحد    

استعارا، والتي تستنزف تلك المنطقة، ستؤدي إلى       

وأنه في وقت   ... زرع بذور الكراهية في كل العالم     

تجرون فيه مداوالت إضافية في مجلس األمن، أود        

أن ألفت نظركم إلـى األصـوات العديـدة مـن           

ين بتعـاليم يـسوع     المسيحيين حول العالم، الملتزم   

المسيح، ورؤية نبوية للسالم، والذين يؤمنون بقوة       

أن الحرب الوقائية ضد العراق غيـر مـشروعة،         

  .وغير أخالقية، وعديمة الحكمة

  موقف الكنائس والمؤسسات المصرية   : خاتمة  
اهتم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية اإلنجيلية       

ة حـول   للخدمات االجتماعية بمصر ، وعقد نـدو      

/ ١٢/١٢اإلنجيليون العـرب و الـصهيونية فـى         

عبد .  د  و  مكرم نجيب  القس.  تحدث فيها د   ١٩٩٧

هدفت هذه الندوة إلـى إزالـة       . يالوهاب المسير 

الخلط واللبس الذي يالحظ في بعض الكتابات حيث        

يتم الخلط بين بعض الكنائس والمنظمات الغربيـة        

ليـة  وموقفها من إسرائيل، وبـين الكنـائس اإلنجي       

العربية وإيمانها المستمد مـن الكتـاب المقـدس         

ودورها في مناهضة الصهيونية ودورها أيضا فى       

دعم القضية الفلسطينية وأهمية تفعيل هذا الدور فى        
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و نشرت أعمالها في كتاب صدرت منه       . المستقبل

  .طبعتان حتى اآلن

  موقف رئـيس الطائفـة اإلنجيليـة فـى مـصر          

، رئيس الطائفة   اضى صفوت البي  أكد الدكتور القس  

أن ) وهـو قـس مـشيخى       (اإلنجيلية في مـصر     

المسيحية بريئة من تهمة الصهيونية، موضـحا أن        

ما روجت له بعض وسائل اإلعالم مـؤخرا مـن          

تعبير المسيحية الصهيونية به ظلم شديد للمـسيحية        

كديانة تدعو إلى السالم والمحبة، وتنبذ االحـتالل        

ا أن التيـار    مؤكـد . والقهر واغتصاب األوطـان   

اليميني المتشدد فى الواليـات المتحـدة المـوالى         

إلسرائيل هو تيار سياسي وليس دينيا، وأن إضفاء        

صفة الدين علي هذا التيـار يحمـل فـي طياتـه            

مغالطات خطيرة ألن المسيحية ال ترضى أبدا عن        

المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني األعزل وال       

وأوضـح أن   . دث له عن القهر والتهجير الذي يح    

من يعتقد أن المجيء الثاني للسيد المسيح مرهـون         

بتجمع اليهود مرة أخـرى فـى إسـرائيل وقيـام           

إسرائيل الكبرى يسئ تفسير الكتب المقدسة، فليس       

كما أن الزعم بـالحقوق     . فيها ما يحمل هذا المعنى    

التاريخية بشأن هيكل سليمان واالدعاء بأن اليهود       

ر هي أمور بعيدة عن األديان،      هم شعب اهللا المختا   

وهى مجرد دعايات إعالميـة وصـهيونية تجيـد         

  .الترويج لها بحكم إجادتهم لصناعة اإلعالم

وأشار رئيس الطائفة اإلنجيلية فى مصر الـى أن         

هناك صورة غير دقيقة نقلها إلينا اإلعالم الغربـي         

وهى أن كل الشعب األمريكـي يؤيـد سياسـات          

حيح، فهناك قطاعـات    إسرائيل، وهو أمر غير ص    

ليست محدودة فـى الواليـات المتحـدة تـرفض          

السياسات اإلسرائيلية ومنها قطاعات داخل اليهود      

أنفسهم الذين يعادون الصهيونية ويرفضون القتـل       

وطالب رئيس الطائفة اإلنجيليـة فـى       . والتهجير

مصر قادة الكنائس بالطائفة إجراء اتصاالت واسعة 

الواليات المتحدة للتعريف مع الكنائس المشيخية فى 

بوجهة النظر العربية تجاه قضايا المنطقة وشـرح        

عدالة القضية الفلسطينية بهدف كـسب رأى عـام         

  .أمريكي مساندا للقضية الفلسطينية 

، رئيس سـنودس     إكرام لمعي  وذكر الدكتور القس  

النيل االنجيلى، في دورته الحاليـة فـى حـديث          

 ديـسمبر   ٢٥ يـوم    لتليفزيون الجديد اللبنانى مساء   

 أن اليهود كانوا قبائل همجية قليلة العـدد ،          ٢٠٠٢

ال يزيد عددها عن نصف مليون نسمة، ال جـذور          

وقد ضمت المنطقة كثيـرا مـن       . لها فى المنطقة  

ـ  ووضع الدكتور القس    . العرب  عـدة   ياكرام لمع

االختـراق الـصهيونى    : كتب فى هذا المجال منها    

ن عـن دار    للمسيحية ، الذى صدرت منه طبعتـا      

  .الشروق

، الـرئيس    كمال الصليبي  كما أن ما ذكره الدكتور    

السابق لدائرة التاريخ فـي الجامعـة األمريكيـة         

ببيروت، وهو عضو إنجيلى ينتمي إلـى الكنيـسة         

اإلنجيلية الوطنية ببيروت، من أن التوراة جـاءت        

من أرض العرب، وذلـك فـى كتابـه الـشهير           

  .أى تنظير علميالمعروف بهذا االسم، ال يوجد له 

ــنودة الثالــث     ــا ش ــة الباب ــف قداس   موق

، بابـا اإلسـكندرية     شنودة الثالث أكد قداسة البابا    

وبطريرك الكرازة المرقسية، أن ما يطلـق عليـه         

المسيحية الصهيونية هو بدعة أمريكية ال وجود لها        

في العالم العربي، مشيرا إلـى أن هـذا التعبيـر           

يحية مرفوض من جانب كافـة الطوائـف المـس        

وأكـد  . الرسمية المعروفة فى كل أنحـاء العـالم         
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قداسة البابا أن هذا التعبير يعد إفرازا شاذا لمنـاخ          

سائد في الواليات المتحدة، حيث يتاح ألية جماعة        

 إلي ظهور ىمتطرفة أن تؤسس مذهبا دينيا، مما أد    

تيارات سياسية متسترة بالدين وتخرج عنه وتنتهج       

 جماعتا شهود يهـوه     ومن ذلك . سياسات مرفوضة 

واالدفنتست الشائعتان في الواليات المتحدة واللتان      

. تعتنقان مبادىء أقرب إلى اليهوديـة الـصهيونية       

وأضاف أن المسيحية عموما تحض على الـسالم        

والمحبة وتـرفض أسـاليب القهـر واالحـتالل         

واغتصاب الحقوق وتـصفية المعارضـين وهـى        

ـ      كمـا أن   . ةمبادئ أساسية في الصهيونية العالمي

المسيحية الشرقية، على وجه التحديـد، التزمـت        

بالقضايا الوطنية للشعوب العربية وخاضت نضاال      

مشتركا إلى جانب المسلمين فى العالم العربي نحو        

. تحقيق االسـتقالل وصـون األرض والعـرض       

وأوضح أن من عقائد تلـك المـذاهب المتطرفـة          

تبط تقديس السبت واالعتقاد بأن مجيء المسيح مر      

بتجمع اليهود مرة ثانية في إسرائيل وهـى كلهـا          

  .عقائد صهيونية باألساس

ــط   ــشرق األوس ــائس ال ــس كن ــف مجل   موق

، من الكنـائس    ١٩٧٤تأسس هذا المجلس فى مايو      

األرثوذكسية واإلنجيلية فى منطقة الشرق األوسط،      

 الكنائس الكاثوليكية   ١٩٩٠ثم انضمت إليه فى عام      

 أربعة رؤساء، إثنـان     ولهذا المجلس . فى المنطقة 

عائلة الروم األرثـوذكس،    (منهم عن األرثوذكس    

، والثالـث   ) وعائلة الكنائس األرثوذكسية الشرقية   

. عن اإلنجيليين واألسقفيين ، والرابع عن الكاثوليك      

وقداسة البابا شنودة الثالث هـو أحـد الرؤسـاء          

  .الحاليين لهذا المجلس

ت، نـشر   قد أصدر المجلس بيانا ضد هذه الجماعا      

 What:  باللغة اإلنجليزية بعنوان١٩٨٧فى عام 
is Western Fundamentalist Christian 

Zionism          ترجم إلى اللغة العربيـة فـى عـام 

وقد أثـار   . ، وتم توزيعه على نطاق واسع     ١٩٩١

التقرير ردود فعل واسعة مـن جانـب المفكـرين         

فقد ذهـب   . والكتاب الصحفيين المصريين والعرب   

، فى مجلة الوطن العربي إلـى أن        يكرغالى ش . د

منظمات الصهيونية المسيحية تـضيف وتحـذف       

وتعدل، باسم المنجزات والتواصل الثقـافي، فـي        

المعتقدات المسيحية بما يالئم روح العصر، ومـن        

ثم فإنها تنسج خيوطا ال عالقة لها بالمسيحية مـن          

غـالى  .  د وتعليقا علـى مقـال    ( ). قريب أو بعيد  

حيفة الديار اللبنانية، اسـتنادا      أوضحت ص  شكري

إلى التقرير، أن المسيحية الصهيونية هي ظـاهرة        

 سياسية تحمل لواءها عدة منظمـات       -أيديولوجية  

 إلـى أن    محمد عصفور . دكما ذهب   ( ). أمريكية  

الصهيونية المسيحية تهـدف إلـى شـق الـصف          

المسيحي العربي وشق الصف االسالمى المسيحي      

ن المسيحية ألغراض سياسية    العربي، وأنهم يزيفو  

و بالرغم من أن التزييـف يـضر فـي          . مباشرة  

الصميم الشعب العربي الفلسطيني وجوهر القضية      

العربية ، إال أنه يتوجه فى الوقت نفسه الى قلـب           

العقيدة المسيحية أيا كان مركزها ، ومع ذلك فـان          

( ). أشد المضارين بذلك هم المـسيحيون العـرب       

 على التقرير مؤكدا أن فـي       فيكتور سحاب وعلق  

الواليات المتحدة األمريكية كنائس إنجيلية مسيحية      

هي أقرب إلى الصهيونية، وأن هذه الكنائس تمتلك        

محطات تلفزة تبشيرية يستمع إليها الماليـين مـن         

في بعض  (األمريكيين، بلغوا في أواسط الثمانينات      

  .نحو خمسة وأربعين مليون أمريكي) التقديرات
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لذي يهمنا من تعاليم هذه الكنائس أن معظم        ولكن ا 

زعماء هذه الكنائس التي اصطلح على تسميتها بـ        

المسيحية الصهيونية، يؤمنون ويبـشّرون بفكـرة       

هرمجِدون، وهي فكرةٌ مؤسسة على نص يرِد مرة        

واحدة في رؤيا يوحنا الالهـوتى، تلميـذ الـسيد          

وبناء على تفسير هـؤالء، فـإن الـنص         . المسيح

المذكور هو نبوءة تؤكد أن حرباً نووية ستقع على         

أرض فلسطين، في سهل مجدو جنوبى شرق حيفا،        

وأن هذه الحرب النووية ستحرق مئات الماليين من 

جنود العرب واالتحاد السوفيتي وأوروبا الموحدة،      

وستكون انتصاراً للمسيح العائد الذي سينقذ من بقي        

قيم مملكةً علـى    من يهود ومسيحيين متجددين، وي    

  .األرض فيعم السالم ألف عام

يتضح من هذا أن معتقدات الصهيونية المـسيحية        

و مع هـذا، فـإن      . مؤسسة على هلوسات متطرفة   

االستخفاف بها و بأثرها ، من الخطـورة بمكـان          

  :ألســــباب ثالثــــة علــــى األقــــل

إن هذه الهلوسات المتطرفة مازالت تتحكم فى   : أوالً

، وقـد   .ى ماليين األمريكيين  اتجاهات التصويت لد  

نبه كتّاٌب أمريكيون مراراً، إلى الوضـع الحـرج         

الذي اتّسم به التوازن السياسي في العالم حين كان         

 رئيساً على مدى ثماني سنوات، وهو كمـا         ريجان

قيل يؤمن بأن الحرب النووية حتمية، وأنهـا إرادة         

اهللا، وأن الضغط على الزر النووي لتدمير العالم،        

ولكم . ما هو امتثال لمشيئة إلهية، بجب أال تُعصىإن

 كيف كـان الـسوفييت      ريجانالحظنا في عصر    

 يتنازلون في مفاوضات نزع السالح، فيما تمـسك       

 بنظام حرب النجوم الشهير، بإلحاح وعنـاد     ريجان

  .مدهشين

 أن تأثير هذه الجماعات مكرم نجيب.  دويرى القس

االنتخابيـة،  من األصوات   % ٣٠ال يزيد اآلن عن     

مـن الـشعب    % ١٠كما أنهم ال يشكلون أكثر من       

من % ٤٠ رفض نحو    ١٩٩٥وفى عام   . األمريكى

ــولي   ــاه األص ــذا االتج ــريكيين ه   . ( )األم

 إن عقيدة المسيحية الصهيونية تشكّل احتياطياً       :ثانياً

استراتيجياً إلسرائيل لدى الرأي العام األمريكـي،       

ل وبطلب ما تشاء    يسمح لها بإتيان ما تشاء من أفعا      

من أموال، طالما أن تأييدها هو امتثاٌل ألمـر اهللا،          

وأن أعداء إسرائيل هم أعداء اهللا، الذين يجـب أال          

  .يحسب لهم أي حساب

ال تكتفي المـسيحية الـصهيونية بـالتحرك        : ثالثاً

السياسي داخل الواليات المتحدة األمريكية فقـط،       

 المحتلـة   ولكنها مدت شبكتها العاملة إلى فلسطين     

ولبنان وقبرص، ولها في لبنان علـى مـا يبـدو           

قبـل  ( محطتان للتلفزة، إحداهما تعمل في الجنوب       

واألخرى تعمل في شـمال     ) تحرير جنوب لبنان    

  .بيروت

 بحثت اللجنة التنفيذية لمجلـس      ١٩٨٦وفى ابريل   

كنائس الشرق األوسط مسألة الصهيونية المسيحية      

المقدس واسـتغالل   وأدانت إساءة استخدام الكتاب     

المشاعر الدينية في محاولة إنشاء دولة ما، وتسويغ        

وأكد بيان اللجنـة التـزام      . سياسات حكومة معينة  

كنائس الشرق األوسط بالسالم والعدل فى المنطقة       

وقد أعتبر هـذا االلتـزام تعبيـرا عـن          . والعالم

اإلخالص إلنجيل يسوع المسيح، واهتماما أصـيال       

ون ويحرمـون مـن حقـوقهم       بأولئك الذين يتألم  

 وجـه   ١٩٨٨وفى السابع من مـارس      . االنسانية

األمين العام السابق للمجلس رسالة إلـى كبريـات         

الكنائس و المؤسسات الكنسية العالمية طالب فيهـا        
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بالتعاون لمعالجة التشويه الذي تقوم به الجماعـات        

  .الداعمة للصهيونية لإليمان المسيحي

ــ وقـد كتــب األب           و ســاحليةرائــد عـوض أب

إن مـن   : .. يقـول ) بطريركية الالتين بالقـدس   ( 

ال يمثلون  ... يلقبون أنفسهم بـ السفارة المسيحية      

المسيحية وال المسيحيين وال يمتـون بأيـة صـلة          

للكنائس الرسمية المحلية، وليس لهم أيـة عالقـة         

كما أنهم ال يمثلون    . بالمسيحيين العرب الفلسطينيين  

ثوذكسية و الكاثوليكية والبروتـستانتية    الكنائس األر 

الرسمية في العالم، بل هم فئات تدعى المـسيحية         

ومن األفـضل أن    . مستوردون بالدوالر األمريكي  

يلقبوا أنفسهم بالسفارة الصهيونية ألنهـم يتخفـون        

وراء المسيحية ولكنهم يدعمون أطروحات يهودية      

حول موضوع شعب اهللا المختار وأرض الميعـاد،        

ية على العهد القديم من الكتاب المقدس ولـيس         مبن

  . ( )على اإلنجيل

   

حيث أن القدس كانت منذ أمد طويل، ومازالـت،         

ر المدينة المقدسة لدى المؤمنين فى اليهوديـة        تعتب

ــالم ؛ ــسيحية واإلســــــ   والمــــــ

وحيث أن وضع القدس ركن هام فى مفاوضـات         

  السالم الجارية بين إسـرائيل والـدول العربيـة؛        

وبما أن البيان الصادر عـن ثمانيـة مـن القـادة            

المسيحيين بالواليات المتحدة بعنوان القدس مدينـة       

والموجه إلى  ) ١٩٩٥أيار  /  مايو ٦بتاريخ  (السالم  

، ينادى بوضع مسألة القدس فـى        كلينتون الرئيس

مرتبة أعلى من األهمية على قائمة أعمال السالم،        

كما يطالب بأال يصير مستقبل القدس أمراً مفروغا        

منه نتيجة ألفعال أى طرف من أطراف النـزاع،         

وبأن تحترم أية اتفاقيات تقود لسالم دائـم جميـع          

ــسياس ــوق ال ــسطينيين الحق ــسانية للفل ية واإلن

  واإلسرائيليين ولجماعات األديان الثالثة أيضا؛

  )١(ملحق رقم 

نص مترجم للبيان الذى أصـدره المحفـل العـام          

  للكنيسة المشيخية بالواليات المتحـدة األمريكيـة      

بشأن ) ١٩٩٥سنة  (فى دورته المائتين والسابعة     

  قضية القدس

ولما كان العديد من قرارات الكنيسة المشيخية فى        

الواليات المتحدة تناشد بالعدالة فـى المفاوضـات        

للتوصل إلى تسوية نهائية للـصراع اإلسـرائيلي        

الفلسطيني، مؤكدة بشكل خاص علي ضرورة إنهاء      

فة الغربية وقطاع غزة ومراكز السكن      احتالل الض 

  الفلسطينية فى القدس الشرقية؛

وبما أن االجتماع المائة والسادس والتسعين للمحفل       

 بالواليات المتحدة قد طالب      للكنسية المشيخية  العام

الحكومة األمريكية بأن تستمر فى عدم االعتـراف        

بالقدس كعاصمة إلسرائيل، تاركـة أمـر تقريـر         

 للمفاوضات الدولية، وبأن تحجم عن      مستقبل القدس 

أى تصرف يؤيد ضم إسرائيل بمفردها للقدس تحت    

إرادتها، بما في ذلك نقل السفارة األمريكيـة فـى          

إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، سـواء بقـرار          

نظر محاضر جلسات الدورة    ( تشريعي أو إداري    

  ).٣٣٩، صـفحة ١٩٨٤لعام 

ا عشر رئيسا من    وبما أن المذكرة التى أصدرها اثن     

مـن  (رؤساء الطوائف المـسيحية فـى القـدس         

بعنـوان  ) األرثوذكس والكاثوليك والبروتـستانت   

ويناقشون فيهـا   ( أهمية القدس بالنسبة للمسيحيين     

موضوعات الشهادة المسيحية فى تلـك المدينـة،        

وضرورة منح الحقوق الكاملة لليهود والمـسلمين       

مدنيــة والمــسيحيين، كمــا ينــادون بــالحقوق ال
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والتاريخية والدينية لجميع المقيمين فيها، ويطالبون      

إننـا  : تقول  ) بتحقيق اآلمال الوطنية لجميع سكانها    

ندعو جميع الجهات المعنيـة إلـى إدراك طبيعـة          

وإن .  واستيعاب عمق أهميتها   - مدينة اهللا    -القدس  

أحدا ال يستطيع ضم القدس إلى حوزته الخاصـة         

نظـر بيـان أصـحاب      ا( بطرق تستثنى اآلخرين    

الغبطة بطاركة ورؤساء الطوائف المـسيحية فـي        

/  نـوفمبر  ١٤أورشليم بعنوانه المذكور، وبتاريخ     

  ؛ )٥، ص١٩٩٤تشرين الثانى 

 - نتيجة للشعور العميق باليأس واإلحباط-وبما أنه 

قد غادر الكثيرون من المسيحيين القدس واألراضى    

ل المحتلة خالل العقـود الماضـية مـن االحـتال         

العسكرى اإلسرائيلى، فهذا االحتالل أضحى يهـدد       

بصورة أضخم مقدرة الجماعة المسيحية الوطنيـة       

على البقاء فى المدينة المقدسة، مما يمكنه أن يجعل         

من القدس مجرد موضع اآلثار الحجريـة لبهجـة         

السياح دون الوجـود الحـى النـابض بالـشركة          

  والشهادة المسيحية ؛

عددة التـى اتخـذتها األمـم       وبما أن القرارات المت   

 والتى تشمل القدس الـشرقية والـضفة        -المتحدة

 تؤكد عـدم جـواز اقتنـاء        -الغربية وقطاع غزة  

انظـر القـضية    ( األراضى عن طريق الحـرب      

، وقرار  ٢١ ملحق   -الفلسطينية فى القانون الدولى     

/  نوفمبر   ٢٢ الصادر فى    ٢٤٢مجلس األمن رقم    

  ؛)٤٧٢، ص١٩٦٧تـــشرين الثـــانى ســـنة 

وبما أن الحكومة األمريكية لها سياسة قائمة منـذ         

زمن بعيد تعترف بتل أبيب وليس القدس كعاصمة        

  إسرائيل ؛

وحيث أن بشارة إنجيل يسوع المسيح تلزمنا بـأن         

، )٤٢:١٩لوقـا   ( نعرف ما هى مقومات السـالم      

وأن نسعى إلى تحقيقها بوسائل من شأنها أن تعلى         

إبن أو إبنة هللا، وهـى      اإلنسانية الكاملة لكل فرد ك    

نفس البشارة التى أعطت للمسيحية ميالدها وغذت       

الكنيسة فى أورشليم وفى كل اليهودية والـسامرة        

  ؛)٨:١أعمال ( وإلى أقصى األرض 

لذلك فإن المحفل العام للكنيسة المشيخية بالواليات       

المتحدة األمريكية مجتمعا فـى دورتـه المـائتين         

  ) :١٩٩٥(والسابعة 

قرارات التى اتخذها المحفل العـام      يؤيد ال  .١

، ١٩٨٨،  ١٩٨٤،  ١٩٧٤سابقا فى أعوام    

  . والتــى تــدعم وضــع القــدس ١٩٩٠

( يؤكد قرارات المحفل العام الـسابقة       . ٢

ــوام   ــى أع ، ١٩٨٣، ١٩٧٧، ١٩٧٤ف

١٩٨٩،١٩٩٠،١٩٩١،  ١٩٨٨،  ١٩٨٤ ( 

التى تقر بحق إسرائيل فى التواجـد فـى         

حدود آمنه ومعترف بها دوليـا، وبحـق        

  .لفلــسطينيين فــى تقريــر مــصيرهم ا

ــدة . ٣ ــات المتح ــيس الوالي يحــث رئ

  :والكـــونجرس األمريكـــى علـــى 

 دعم األمم المتحدة فى تنفيذ قراراتهـا        -

  المتعلقة بمستقبل القدس

 تجديد الجهـود الـساعية لجعـل الـدعم          -

األمريكى إلسرائيل مشروطا بإيقاف االستيالء     

، هاعلى األراضى الفلسطينية فى القدس وحول     

وإيقاف إقامة مستوطنات جديدة فى األراضى      

المحتلة، خاصة تلك األراضى التى هى جـزء   

من الجهود الرامية إلى خلق ما تسمية إسرائيل        

  .القدس الكبرى
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 رفض المساعى التشريعية الجارية الهادفـة       -

إلى نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلـى         

ر القدس، الخطوة التى يمكن أن تسفر عن خط       

  .جسيم على عملية السالم فى الشرق األوسط        

بحث الحكومة اإلسـرائيلية علـى رفـع        . ٤

اإلغالقات العسكرية عن حدود القدس، التـى       

تمنع المسيحيين والمـسلمين وغيـرهم مـن        

الوصول إلى أماكن عبادتهم، ومحالت أعمالهم      

ودور الصحة والتعليم وبعض مراكز الخدمات      

ــرى  ــضرورية األخـــــ   .الـــــ

 على البيان المعنون القدس مدينـة       يصدق. ٥

 ثمانية  كلينتونالسالم الذى أرسله إلى الرئيس      

من قادة الطوائف والهيئـات المـسيحية فـى         

   .١٩٩٥آذار / الـــسادس مـــن مـــارس

يؤيد مذكرة أصـحاب الغبطـة بطاركـة        . ٦

ورؤساء الطوائف المسيحية فى القدس والـذى   

تـشرين الثـانى    /  نوفمبر ١٤تم إصدارها فى    

 عن موضوع أهمية القـدس بالنـسبة        ١٩٩٤

للمسيحيين والذى يعلن أن القدس هـى رمـز         

، ولإلخـاء   )مـع شـعبه   ( ووعد لحلـول اهللا     

والسالم بين البشر السيما ذرية إبـراهيم، أى        

اليهود والمسيحيين والمسلمين؛ والذى يدعو كل 

طرف أن يتجاوز جميع التصرفات واألفكـار       

عين االعتبار  التى تعزل اآلخرين، وأن يتناول ب     

وبدون تعصب أو انحياز تطلعـات اآلخـرين        

الدينية والوطنية من أجل إعادة أورشليم إلـى        

طابعها األصيل وجعلها مكانا قدسيا للمصالحة      

ــاس   ــين النـــــــ   .بـــــــ

يعيد فيؤكد االقتناع الذى عبر عنه المحفل       . ٧

) ١٩٩١(العام سابقا فى دورته المائتين والثالثة 

 اجتماعه فى أعـوام     والذى يستند إلى قرارات   

ــى تعلــن أن  ١٩٨٧، ١٩٨٤، ١٩٧٤  والت

مستقبل القدس ليس هو ببساطة أمرا سياسيا أو        

اجتماعيا أو اقتصاديا وإنما هو فـى صـميم         

جوهرة مسألة دينية تتغلغل جذورها إلى عمق       

 -إيمان ثالثة أديان حية يدعى معتنقوها بحق        

 بمـشيئة   -أنهم نسل إبـراهيم وأن أورشـليم        

 هى رمز فريد لألمل بمستقبل      - اإللهية   العناية

  .يتسم بالـسالم والعدالـة لجميـع أوالد اهللا          

يدعو جميع أعضاء الكنيسة المشيخية إلى      . ٨

الصالة اليومية من أجـل سـالم أورشـليم،         

ذاكرين المكانة الخاصة فى تلك المدينة لكـل        

من اليهود والمسيحيين والمسلمين، ومتفكرين      

ا القادة المسؤولون من    بالمصاعب التى يواجهه  

كل الفلسطينيين واإلسرائيليين فى محـاوالتهم      

والسهلة الكسر  . للتقدم بمساعى السالم الراهنة   

  .دون خسارة دعم القاعدة الشعبية التى يمثلونها

يوجه سكرتير المحفل العام أن يرسل نسخا       . ٩

من هذا القرار إلى كل مـن مجلـس كنـائس           

 من أجل سالم    الشرق األوسط، وهيئة الكنائس   

الشرق األوسط، وجميع الموقعين على مذكرة      

عن أهمية القدس بالنسبة للمسيحيين وخطـاب       

القدس مدينة السالم، ورئيس الواليات المتحدة      

األمريكية، وأعضاء لجنة العالقـات الدوليـة       

بمجلس النواب األمريكـى، وأعـضاء لجنـة        

العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ األمريكى،     

الخارجية األمريكى، والسكرتير العـام     ووزير  

لألمم المتحدة، وحكومة إسـرائيل، ومنظمـة       

  .التحرير الفلسطينية 
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  )٢(ملحق رقم 

  القدس مدينة السالم

نص معرب لرسالة ثمانية مـن قـادة الكنـائس          

ــون    ــل كلينت ــرئيس بي ــى ال ــة إل   األمريكي

  )١٩٩٥ مارس ٦( 

  أسألوا سالمة أورشليم

يهود والمسيحيون والمسلمون   القدس مدينة يقدسها ال   

ألنها الميراث الروحى لكـل أوالد إبـراهيم كمـا          

يجتمع كل المؤمنين فى شوقهم لمجئ الوقت الـذى    

  . مدينة السالم    - حقا -تجد فيه جميع األمم القدس      

إن قصة القدس مأساة، وفى تاريخها المـشتبك ال         

يبرأ أحد أبنائها من أصحاب أى األديان الثالثة من         

لكننا نقف اليوم على عتبـة مرحلـة   . خوته دماء أ 

هامة من التاريخ حيث نجد مستقبل القدس مفتوحاً        

للمفاوضات السلمية لذا يتوجب على تلك الجماعات       

الدينية الثالثة أن تقـوم بـدور فعـال فـى تلـك             

  .المشاورات 

سيادة الرئيس، إننا نتقدم إليك كقـادة للمجتمعـات         

تـربطهم بالـشرق    المسيحية فى الواليات المتحدة     

األوسط روابط متينة ، فنطلب من حكومة الواليات        

المتحدة أن تضع مسألة القدس فى مكانة أعلى على         

جدول أعمالها بصفتها الوسيط األكبر لعملية السالم       

  .فى الشرق األوسط

ففوق كل شئ نطالب اإلدارة األمريكية باسـتعمال        

نفوذها لمنع ترك حل هـذا الموضـوع الحيـوى          

 مال القوة بواسطة خلق حقائق علـى األرض        الستع

أى إقامة المستوطنات اإلسرائيلية على األراضى      ( 

، نحن نخشى بأنه إذا لم تتعامـل كـل          )الفلسطينية

األطراف المعنية مع القضايا المتمحـورة حـول        

مسألة القدس بشكل مفتوح ومباشر فإنه من الوارد        

  .جداً أن تعطل هذه القضايا مسار عملية السالم

وفى نفس الوقت نحن نؤمن بـأن جعـل القـدس           

للمفاوضات المفتوحة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين 

هو أمر أساسى للتوصل التفاق حول مسألة القدس،        

فإنه من الواجب أن يقوم ممثلـون معينـون مـن           

الجماعات الدينية اإلبراهيمية الثالثة بدور بناء فى       

لمتعلقة بمدنية  تشكيل القرار النهائى لحل القضايا ا     

القدس التاريخية، كما يتوجب على المجتمع الدولى       

ضمان الوجود الحى للجماعات الدينية الثالثة فـى        

  .المدنية المقدسة 

نحن نلجأ إليك ألن التطورات الحاصـلة علـى         § 

أرض القدس حالياً ال تترك مجاالً كافياً للمفاوضات        

ة حول مسألة القدس فى المرحلة األخيرة من عملي       

  .السالم 

 فـى تعـارض     -إن مزيداً من األراضى يؤخذ      § 

 من أيدى الفلـسطينيين     -واضح مع القانون الدولى   

ويوضع تحت سيطرة إسرائي ، وذلك عن طريـق         

الضم ومصادرة الملكيات والشراء الخاص الـذى       

  غالباً ما يكون قسريا أو مشكوكاً بأمر شـرعيته ؛         

كبـرى،  إن تخطيط إسرائيل لما تسميه القدس ال      § 

  هو سر مكشوف ؛

من المعروف أن تصريح إسرائيل بأن القـدس        § 

ستبقى العاصمة األبدية وغير المقسمة إلسـرائيل       

يعنى أنه إدعاء بسيادتها المنفردة على القدس، مما        

  .يلغى مقدماً أية مفاوضات حقيقة

  :نحن نخشى أن 

اإلدارة األمريكية هى اآلن فى طور التراجع عن § 

ت المتحدة طويلة العهد التى تسلم بأن       سياسة الواليا 
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القدس الشرقية تخضع لقرار مجلس األمـن رقـم         

 المتعلق باألراضـى المحتلـة بعـد حـرب          ٢٤٢

  ؛١٩٦٧

أن اإلدارة األمريكية قد فشلت فـى االعتـراف         § 

  بالحقوق والمصالح الفلسطينية ودعمها فى القدس ؛      

 أن اإلدارة األمريكية ال تستعمل نفوذها ذا الشأن       § 

المعتبر إليقاف عملية بناء المستوطنات اإلسرائيلية      

فى القدس الشرقية والتوسيع اإلسرئيلى المستمر فى  

  .المناطق الفلسطينية 

حضرة الرئيس، نحن على يقين أكيد بأن القـرار         

المتعلق بمسألة القدس يمكنه أن يحـسن ويطـور         

التعاون بين األديان اإلبراهيمية الثالثة، كما يمكنه       

زرع بذور صراع جديدة بين المسلمين واليهود      أن ي 

كما يجب أال يصير مستقبل القـدس       . والمسيحيين

أمراً مفروغاً منه نتيجة ألفعـال أى طـرف مـن           

إن التوصــل عــن طريــق . أطــراف النــزاع 

المفاوضات إلى اتفـاق يحتـرم جميـع الحقـوق          

السياسية واإلنسانية للفلـسطينيين واإلسـرائيليين      

 الثالثة أيضاً، هو الحل الوحيـد       وجماعات األديان 

كـذلك فـإن    . الذى يمكن أن يقود إلى سالم دائـم       

السالم الودى بين إسرائيل وجيرانها العرب كهدف       

منشود، يمكن تحقيقه فقط فى محيط مدينة مشتركة        

  .تحترم فيها مصالح الجميع 

فنظراً للظروف المتـدهورة علـى أرض الواقـع         

ع بالنسبة لعمليـة    واألهمية المحورية لهذا الموضو   

السالم، نناشدك، يا سيادة الـرئيس بـأن تـستخدم      

نفوذكم البناء للتأكد من تناول المفاوضات لموضوع 

القدس بأسرع وقت ممكـن، وأن يعكـس موقـف       

الواليات المتحدة جميع االهتمامات التى حاولنا أن       

  .نعبر عنها لسيادتكم فى هذا البيان 

  )٣(ملحق رقم 

  لمشيخية فى الواليات المتحدة   نص بيان الكنيسة ا   

، أمين عام    كليف باتريك  الذى أصدره الدكتور القس   

الكنيسة آنذاك، حول االعتداءات اإلسرائيلية علـي       

ــسطيني  ــشعب الفلـ ــل ٥(الـ   )٢٠٠٢ أبريـ

 دعت كنيستنا إلى حـق الـشعب        ١٩٧٦منذ  .....

الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك حقه في         

 وحـق    ,)  ذات سيادة   ( تقلةإنشاء دولة فلسطينية مس   

 ودعونـا    . الشعبين في أن يعيشا في سالم كجيران      

مرارا إلي إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وإلي وقـف        

ــستعمرات ــستوطنات والم ــيع الم ــشاء وتوس   إن

Settelments and colonie ــي أراض  عل

فلسطينية مصادرة، وإلي وقف اإلذالل واالمتهـان       

عن طريق العقوبات   المستمرين للشعب الفلسطيني    

الجماعية اإلسرائيلية وعن طريق مـا تقـوم بـه          

إسرائيل من هدم للمنازل وتخريب وتدمير المباني       

 بما فيها منشآت الكنائس وغزو المستشفيات        , العامة

 وأيضا عـن     , والمدارس ومباني الكنائس وملحقاتها   

  , طريق إغالق الحدود ونقاط التفتـيش العـسكرية       

وصول إلي الخـدمات الـصحية      والحرمان من ال  

 بـل    ,  الدينيـة   واالجتماعية وإلي أمـاكن العبـادة     

 علي الشرطة والمدنيين     Brutalوالهجوم الوحشي   

   الفلسطينيين بمن فيهم من نساء ورجال وأطفال من       

   ... سكان مخيمات الالجئين

 اآلن عملية السالم في     ىولقد راقبنا منذ سنوات حت    

 ودعونا حكومتنـا التـي       , تبادل بين األمل واليأس   

 كبير علـي قيـادة كـل مـن           )  تأثير  ( تتمتع بنفوذ 

 بالتأكيد   )  مماثل  (  وبتأثير  , اإلسرائيليين والفلسطينيين 

 دعوناها ألن تقوم بـدور نـشيط         , في المنطقة كلها  
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وغير منحاز في دعم وتأكيد العدل والـسالم فـي          

   . المنطقة

بـسبب صـمتها    ولقد خاب أملنا، وساءنا كثيـرا،       

 أو بسبب تأييدها المنحاز فـي        , وتأخرها في العمل  

اتجاه واحد إلسرائيل علي أمل زائـف مـؤداه أن          

  )  أيدنا  (  ولقد شجعنا     . تحقق سياسات إسرائيل األمن   

 اسـتهدفت    , ما اتخذته األمم المتحدة من قـرارات      

 وإن   , تحقيق العدالة لكل من إسرائيل والفلسطينيين     

 وغالبا مـا     , يانا فيتو من جانب حكومتنا    أعاقها أح 

   . تجاهلتها إسرائيل أو تحدتها

لقد أنعش آمالنا القرار الجماعي الذي اتخذته القمة         

 والتي تمـت صـياغته علـي        , العربية في بيروت  

 والـذي يعـرض علـي        , أساس المبادرة السعودية  

إسرائيل االعتراف الكامل مـع إقامـة العالقـات         

الــسياسية والتعــاون االجتمــاعي الدبلوماســية و

واالقتصادي في مقابل تنفيذ قرارات األمم المتحدة       

التي تطالب إسرائيل بأن تنسحب مـن األراضـي         

الفلسطينية المحتلة وأن تعود إلي حدودها فى عـام         

 المتحدة والتي يعترف بها الجميع بوصـفها        ١٩٦٧ 

 أن تمارس تأثيرها اإليجابي      , شريكا رئيسيا محتمال  

 ومثلما نثق في أنه مايزال علـي         ; نهاء االحتالل إل

 اسرائيل أن 
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