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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

  تشير نتائج استطالعات الرأي العام في الواليات المتحدة إلى أن معظم األميركيين يعتبرون أنفسهم مؤمنين ومتدينين

 

كما يؤمن معظم األميركيين بالوقائع والمعجزات الدينية والتاريخية المذكورة في الكتاب المقدس، مثل قصة الخلق 

  ى البحر بعصاه ومعجزات السيد المسيح وغيرها بصورة حرفيةوطوفان نوح وشق موس

 

تتنوع مظاهر التدين في المجتمع األميركي من تعميد األطفال في الكنائس الكاثولكية وتنشئة االطفال على األخالق 

  المسيحية إلى الحرص على الذهاب إلى الكنيسة بصورة منتظمة

 

ما نراه اآلن في المجتمع األميركي من مظاهر العودة إلى الدين وصعود تختلف التفسيرات واألسباب التى أدت إلى 

دور الكنيسة في حياة الفرد والمجتمع، ومن بين هذه التفسيرات التي ال يلتفت إليها الكثيرون ظاهرة جيل الطفرة 

، Baby Boomers بـالكمية في عدد المواليد التي اعقبت الحرب العالمية الثانية الذي يسمى في الثقافة األميركية

حيث اتجه األميركيون بعد الحرب العالمية الثانية وما سبقها من سنوات اإلحباط وتدني معدالت النمو االقتصادي إلى 

زيادة عدد المواليد بصورة غير مسبوقة ليولد جيل جديد ينشأ في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية مغايرة، أهم ما 

  يميزها أجواء الرخاء والرفاهية

 

 سنة يعود إلى الدين في صورته ٥٠ويالحظ الباحثون منذ فترة أن هذا الجيل الكبير الذي يبلغ متوسط أعماره اآلن 

  المؤسسية المنظمة
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رغم كل ما يقال عن تدين المجتمع األميركي وأهمية دور الدين في حياة الفرد واألسرة والمجتمع، ال يزال الدين في 

  ين شأنا شخصيا ال يتجاوز قناعات الفرد وطريقة معيشتهاعتقاد وسلوك معظم األميركي

 

  وتظهر اإلحصاءات واستطالعات الرأي كيف أن االختالفات بين األميركيين في القضايا االجتماعية 

  تقوم غالبا على أساس ديني

 

 أكثر فئات المجتمع داخل المؤسسات الدينية تعتبر الطائفة اإلنجيلية التي تتخذ من الجنوب األميركي قاعدة لها من

تمسكا باتخاذ مواقف محافظة مقارنة ببقية أعضاء المذهب البروتستانتي وبقية المذاهب المسيحية في الواليات 

  المتحدة بصورة عامة

 

من أكثر األمثلة وضوحا على دور وتأثير الدين في الحياة العامة والسياسة الداخلية األميركية عملية التصويت في 

التشريعية والرئاسية، فغالبا ما يصوت المحافظون والمتدينون لصالح الحزب الجمهوري، ما يجعل قادة االنتخابات 

  ومرشحي الحزب ينحازون في برامجهم االنتخابية إلى األفكار المحافظة

 

لى ما يطلق إذا ما أضفنا إلى ذلك محاوالت بعض المحافظين التأكيد على أن التراث التاريخي والثقافي األميركي قائم ع

 والربط بين المصير المشترك لليهود والمسيحيين والتحالف Judeo- Christianعليه التراث اليهودي المسيحي 

واقتناع كثير من األميركيين بهذه الفرضية خاصة المتدينين، ألصبح واضحا لماذا يتخذ المواطن . اإلستراتيجي بينهما

  األميركي العادي مواقف مؤيدة إلسرائيل

 

كرة فصل الدين عن الدولة هي فكرة جديدة نسبيا من الناحية التاريخية، فهي نتاج عصر التنوير والثورة الفلسفية ف

  التي حدثت في أوروبا في القرن الثامن عشر

 

ولم يلهم عصر التنوير الثورة األميركية والمؤسسات الفلسفية لألمة الجديدة فقط، ولكنه أثر أيضا في الدساتير 

  ات السياسية لكثير من دول أوروبا الغربيةوالفلسف

 

 الذين فروا من االضطهاد Puritans مستعمرة في الواليات المتحدة األميركية على أيدي المتطهرين ١٣قامت أول 

  الديني في أوروبا
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لمؤسسات وبعض الواليات أيدت فصل الدين عن الدولة ألنهم كانوا يخشون أن تعمل السلطة السياسية على إفساد ا

  الدينية، وليس العكس

 

  في رسائله المتبادلة " جدار الفصل بين الدين والدولة"كان الرئيس توماس جيفرسون أول من أشار إلى 

  مع الرئيس جيمس ماديسون

 

، الذي أصبحت فيه حرية الدين حرية محمية ١٨٦٨ولم يحدث أي تغيير حتى تمرير التعديل الخامس عشر، عام 

  ١٩٤٧ تطبيق التعديل األول في الواليات، ولم يحدث أي تغيير آخر حتى العام فدراليا وأمكن

 

 أصدرت المحكمة العليا قرارات كثيرة مختلفة تتعلق بالمؤسسات الدينية، حيث قضت المحكمة العليا ١٩٤٧في العام 

 المدارس الدينية، بينما حظر بدستورية قيام الحكومة بتعويض اآلباء الذين دفعوا مصاريف نقل أبنائهم بالحافالت إلى

   الصالة في المدارس العامة١٩٦٢قرار العام 

 

 هي الكنيسة األم -أو االنجليكانية-فليس في إنجلترا فصل بين مؤسسات الكنيسة والدولة، والكنيسة اإلنجليزية 

يختار بطريرك الكنيسة  هو أيضا رئيس الكنيسة اإلنجليزية، ورئيس الوزراء هو الذي -ملكة إنجلترا-ورئيس الدولة 

  اإلنجليزية، وهذا االختيار يجب أن يقر من قبل الملك أو الملكة

 

  أما فرنسا فإنها تهتم أكثر من الواليات المتحدة بالفصل بين الكنيسة والدولة وتصنف على أنها دولة علمانية

 

تمول أو تدعم المنظمات الدينية  مبادئ العلمانية الفرنسية، ونص على أن الحكومة لن ١٩٠٥ووضع قانون العام 

ويمنع تدريس الدين في المدارس ويمنع ارتداء الرموز الدينية في األماكن العامة، في حين أن الناس أحرار في اتباع 

  أي ديانة خاصة، وال يمكن إلزام أي شخص باعتناق دين ما

 

ب أن تظل خارج هيمنة الدين، فالكثيرون لقد بات واضحا أن كثيرا من األميركيين ال يوافقون على أن الحكومة يج

الموجودة في قسم " أمة واحدة بأمر الرب"يصنفون الواليات المتحدة على أنها دولة مسيحية ويستشهدون بعبارة 

كما أن جورج بوش يعتبر من قبل الكثيريين . المنقوشة على العملة األميركية" نثق في الرب"الوالء للدولة وعبارة 

  دينا خالل عقود مضتأكثر الرؤساء ت
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من األميركيين يعتقدون أن القادة الدينيين يجب أن يكون لهم % ٤٠ويشير استطالع للرأي أجرته أسوشيتدبرس أن 

  رأي في السياسة العامة

 

 تضمن ١٥١٧تشرين األول /  أكتوبر٣١قام مارتن لوثر بتعليق احتجاج صارخ على باب كنيسة مدينة فيتنبرج في 

لب فيه بإلغاء النظام البابوي ألنه يمنح قدسية كبيرة للبشر قد يسيؤون استعمالها تماما كما كان شائعا  نقطة طا٩٥

  في الكنيسة الكاثوليكية آنذاك

 

  كما رفض لوثر أن يبقى القسيس بال زواج مدى الحياة، فأقدم على الزواج من الراهبة كاترينا فون بورا 

  وأنجب منها ستة أطفال

 

ما حملته مطالب لوثر دعوته للعودة إلى كتاب التوراة العبرانية القديمة وإعادة قراءته بطريقـة جديـدة                 وكان أخطر   

  باإلضافة إلى اعتماد الطقوس العبرية في الصالة عوضا عن الطقوس الكاثوليكية المعقدة

 

 كبير في المجتمع عن طريق لجأ لوثر بعد ذلك إلى العمل السري وعمل على استمالة بعض اليهود الذين كان لهم نفوذ

  التأكيد على أن مذهبه الجديد يعيد االعتبار لليهود الذين كانوا يعانون من ازدراء الكنيسة الكاثوليكية

 

ووصلت محاولة استمالة لوثر لليهود من أجل الدخول في مذهبه حدا قال فيه يوما أمام عدد من اليهود الذين كانوا 

 تعاملوا مع اليهود بطريقة جعلت كل من يأمل - ذوي القلوب الفظة-يسين وعلماء الدين إن البابوات والقس"يناقشونه 

أن يكون مسيحيا مخلصا يتحول إلى يهودي متطرف وأنا لو كنت يهوديا ورأيت كل هؤالء الحمقى يقودون ويعلمون 

  "المسيحية فسأختار على البديهة أن أكون خنزيرا بدال من أن أكون مسيحيا

 

كانت " تمسيحهم"ثير من المصادر التاريخية إلى أن رغبة مارتن لوثر الجامحة في إعادة االعتبار لليهود ووتشير الك

  تعود إليمانه العميق بضرورة وجودهم في هذا العالم تمهيدا لعودة المسيح

 

لة لدم المسيح واعتبرت دعواته تلك انقالبا على موقف الكنيسة الكاثوليكية التي كانت تنظر لليهود على أنهم حم

  عيسى بعدما صلبوه

 

وكان بعض المسيحيين في . حيث دأبت الكنيسة الكاثوليكية على تحميل اليهود المسؤولية الكاملة عن مقتل المسيح

أوروبا يحتفلون بمقتل المسيح عن طريق إحياء طقوس عملية الصلب، بل وكان سكان مدينة تولوز الفرنسية 

الكنيسة أثناء االحتفال ليتم صفعه من قبل أحد النبالء بشكل علني إحياء لطقس يحرصون على إحضار يهودي إلى 
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  الضرب الذي تعرض له المسيح من قبل اليهود

 

  وجذور المسيحية هي الديانة اليهودية التي تتشارك وإياها اإليمان بالتوراة

 

الكثير من الدراسات الالهوتية في هذا وهناك . تقوم فلسفة الصهيونية المسيحية على نظرية الهالك الحتمي لليهود

الذي حمله اليهود على أكتافهم " إرث الدم"المجال خالصتها أن هالك يهود األرض قدر محتوم وضرورة للخالص من 

  بعدما صلبوا المسيح وهم سيتحولون إلى المسيحية بعد عودته ولن يبقى شيء اسمه اليهودية

 

البروتستانت اإلنجليز عن اعتقادهم بأن اليهود سيعتنقون المسيحية قبل أن فبينما أعرب بعض . نفسها بسبب اليهود

تقوم دولتهم في فلسطين، ذهب بعض البروتستانت األميركيين إلى أن اليهود لن يدخلوا في المسيحية حتى لو قامت 

  هم أصالإسرائيل وأن عودة المسيح هي الشرط النهائي لخالصهم وتوبتهم ودخولهم في الدين الذي جاء في

 

 توقيعا من شخصيات مرموقة مسيحية ويهودية طالبت بمنح فلسطين لليهود وتم ٤١٣وبالكستون كان وراء جمع 

  تسليم عريضة التوقيعات للرئيس األميركي آنذاك بنيامين هاريسون

 

  أن الكثير من المصادر تتجاهل حقيقة عودة مارتن لوثر عن الكثير من مواقفه وآرائه خاصة تلك

  متعلقة منها باليهود ال

 

أعرب فيه عن خيبة أمله من اليهود وأقر بالفشل في " اليهود وأكاذيبهم"وقد كتب مارتن لوثر في آخر أيامه كتاب 

  استقطابهم لعقيدته الجديدة

 

 حمل غالبية المهاجرين األوروبيين إلى األراضي األميركية العقيدة البروتستانتية األصولية التي كانوا يحاولون

 لعبت الرؤى األصولية ١٧ومنذ بداية تأسيس الدولة األميركية في القرن الـ. تطبيقها في مجتمعاتهم ولم ينجحوا

  المسيحية البروتستانتية دورا كبيرا في تشكيل هوية الدولة

 

ى بضرورة عودة الشعب اليهودي إل" قبل تأسيس دولة إسرائيل "Christian Zionismوآمنت المسيحية الصهيونية 

  أرضه الموعودة في فلسطين، وإقامة كيان يهودي فيها يمهد للعودة الثانية للمسيح وتأسيسه لمملكة األلف عام

 

وطن قومي "وتمثل فكرة عودة اليهود إلى فلسطين حجر األساس في فكر المسيحية الصهيونية، لذا كانت فكرة إنشاء 
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  نت قبل إيمان اليهود أنفسهم بها التي آمن بها المسيحيون البروتستا" لليهود في فلسطين

  هي أهم ما يجمع بين الطرفين

  وتتلخص فكرة هذه الحركة في ضرورة المساعدة لتحقيق نبوءة اهللا من خالل تقديم الدعم إلسرائيل

 

وفي . وتريد المسيحية الصهيونية إعادة بناء الهيكل اليهودي في الموقع الذي يقوم عليه المسجد األقصى اليوم

). األرض الموعودة(، كون فلسطين هي "فلسطين" يتم ذلك عن طريق تحقيق هيمنة إسرائيلية كاملة على كل نظرهم

  وتعتقد المسيحية الصهيونية أن من شأن القيام بذلك تعميم البركة اإللهية على العالم كله

 

، )Millenarianism(أللفية وتتصل جذور هذه الحركة بتيار ديني يعود إلى القرن األول للمسيحية ويسمى بتيار ا

واأللفية هي معتقد ديني نشأ في أوساط المسيحيين من أصل يهودي، وهو يعود إلى استمرارهم في االعتقاد بأن 

  المسيح سيعود إلى هذا العالم محاطا بالقديسين ليملك في األرض ألف سنة ولذلك سموا باأللفية

 

، وظهرت مدرستان، البريطانية الداعمة لنظرية ١٩ القرن الـوحدث انقسام بين منظري المسيحية الصهيونية في

تحول اليهود للمسيحية قبل عودتهم لفلسطين كمسيحيين، واألميركية التي آمنت بأن اليهود سيعودون إلى فلسطين 

  كيهود قبل تحولهم للمسيحية

 

  ثابة األب الروحي ورأس فكر المدرسة األميركية القس األيرلندي جون نيلسون داربي الذي يعتبر بم

  لحركة المسيحية الصهيونية األميركية

 

  "لوطن بال شعب.. شعب بال وطن"وكان اللورد شافتسبري هو أول من وصف اليهود وفلسطين قائال  

 

 مليونا من أتباع الصهيونية المسيحية داخل الواليات المتحدة وحدها، ويزداد أتباع تلك ٤٠وهناك ما يقرب من 

  بعدما أصبح لها حضور بارز في كل قطاعات المجتمع األميركيالحركة خاصة 

 

 محطة تلفزيونية، إضافة إلى أكثر من ١٠٠ويشهد اإلعالم األميركي حضورا متزايدا لهم حيث إن هناك ما يقرب من 

   ألف قسيس٨٠ محطة إذاعية ويعمل في مجال التبشير ما يقرب من ١٠٠٠

 

نية المسيحية والصهيونية اليهودية ليوم محدد، فهذا التحالف ناتج عن تطورات وال ينسب بداية التحالف بين الصهيو

متصلة منذ زمن بعيد، فاإليمان بحتمية ظهور دولة يهودية في فلسطين كجزء من النبوءة التوراتية لعودة المسيح 
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  خالل القرن الماضيأمر يعود للقرن السادس، ولكن باستطاعتنا أن نتابع نمو هذا التحالف بالواليات المتحدة 

 

 حملة سياسية للضغط على الرئيس بنيامين هاريسون من أجل دعم إنشاء دولة ١٨٩١وقد شن بالكستون عام 

  ورغم أنها لم تسفر عن شيء، تعتبر حملة بالكستون الظهور األول للصهيونية. يهودية بفلسطين

   المسيحية في السياسية األميركية

 

ة لم تختف تماما في العهود التالية، فإن عودتها الحقيقية إلى الساحة السياسية كانت ورغم أن الصهيونية المسيحي

 عند اإلعالن عن تأسيس إسرائيل، وزادت قوة بعد االستيالء اإلسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة ١٩٤٨عام 

 المجتمع البروتستانتي ، حيث إن١٩٦٧وشرقي القدس ومرتفعات الجوالن السورية وصحراء سيناء المصرية عام 

  بانبثاق دولة يهودية بفلسطين" النبوءة التوراتية"األصولي نظر لهذا الحدث كتحقق لـ

 

في حقبة السبعينيات والثمانينيات تحولت ظاهرة تصهين اليمين األميركي، وتحالفه مع الصهيونية اليهودية إلى 

  :حالف يجوز ذكر النقاط التاليةوقبل عرض تفاصيل هذا الت. عنصر دائم في الواقع السياسي

 

السبعينيات وبداية الثمانينيات عندما بدأت شخصيات بارزة من تيار اليمين المسيحي تقر علنا بأن دعم إسرائيل فرض 

 إن Moral Majority Movementألغلبية األخالقية "ديني لكل مسيحي، فقد قال جيري فالويل مؤسس حركة 

قوف ضد الرب، نحن نؤمن بأن الكتاب المقدس والتاريخ يثبتان أن الرب يجازي كل الوقوف ضد إسرائيل هو كالو"

  "أمة بناء على كيفية تعاملها مع إسرائيل

 

  ١٩٨١ لفالويل عام Jabotinskyوقد قدم رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق مناحم بيغن جائزة جابوتنسكي 

  تقديرا لدعمه إلسرائيل

 

لد ريغان فكان من المؤمنين بالصلة بين إنشاء الدولة اإلسرائيلية وعودة المسيح، وجاء أما الرئيس الجمهوري رونا

  األسبق) أيباك(ذلك في حديث دار بينه وبين مدير لجنة الشؤون العامة اإلسرائيلية األميركية 

 

 ٢٠٠١لول أي/ سبتمبر١١يرى واغنر أن التحالف بين المحافظين والصهيونيين المسيحيين استطاع بعد أحداث 

  توسيع ما يسمى الحرب على اإلرهاب ليشمل حرب إسرائيل على الفلسطينيين

 

ويعتقد واغنر في دراسته عن الصهيونية المسيحية أن دعمها للمحافظين الجدد وإلسرائيل هو دعم تحركه المشاعر 
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  المعادية لإلسالم والتعصب الديني أكثر من المشاعر الدينية المسيحية

 

لتعاون في بيت الحرية هما رئيس االستخبارات األميركية األسبق جيمس وولسي وهو من المحافظين وقطبا هذا ا

  الجدد واألصولية المسيحية، ومديرة برنامج مراقبة الحريات الدينية في المركز نينا شيا

 

يام مستوى أعلى شهدت نهاية السبعينيات عدة تطورات في المشهد الديني والسياسي للواليات المتحدة عززت من ق

  للتأييد وزادت الوزن السياسي لليمين الديني بما في ذلك الصهيونيون المسيحيون

 دورة ٢٤ من ٢ انتخابا رئاسيا وسيطروا على الكونغرس خالل ١٢ من ٤فمع نهاية السبعينيات فاز الجمهوريون بـ

  لمحافظين ضرورةوكان التودد إلى المسيحيين ا. للمجلس على مدار العقود الخمسة الماضية

   إستراتيجية من جانب الحزب الجمهوري

 

ويمثل اليمين المسيحي كتلة انتخابية مهمة، حيث إنه من كل سبعة أصوات انتخابية هناك صوت ينتمي لليمين 

 سباقات رئاسية، وهيمنوا ٦ من ٤المسيحي، وقد كان لسيطرة الجمهوريين على هذه الكتلة أكبر األثر في فوزهم بـ

   دورة للمجلس، كما سيطروا على مجلس النواب طيلة العقد الماضي١٢ من ٧جلس الشيوخ طيلة على م

 

أما في إدارة الرئيس الجمهوري جورج بوش االبن الحالية فيبدو نفوذ الصهيونيين المسيحيين أوضح ما يكون، رغم 

  عالقاته القائمة مع اليمين المسيحي

 

ونية المسيحية أبواقهم اإلعالمية لتعبئة أنصارهم بإرسال آالف االتصاالت وردا على ذلك حشد قادة الحركة الصهي

الهاتفية والرسائل اإللكترونية والخطابات إلى الرئيس تحثه على عدم الضغط على إسرائيل لوقف عمليتها، ومن 

  يومها لم ينبس بوش ببنت شفه في أي تعليق مشابه يعارض العمليات العسكرية اإلسرائيلية

 

عبد العزيز ) حماس( إدانة إدارة بوش األولى لمحاولة اغتيال القيادي البارز في حركة المقاومة اإلسالمية وبعد

، حشد الصهيونيون المسيحيون مع اليمين المسيحي أنصارهم لالحتجاج على ٢٠٠٣حزيران / الرنتيسي في يونيو

  ويت في يوم االنتخابهذا النقد، وكان العنصر األساسي في الحملة هو التلويح بعدم التص

 

وتسلم ديالي وزميله في الكونغرس األميركي توم النتوس الجائزة السنوية األولى ألصدقاء إسرائيل إشادة بنجاحهم 

 الذي يؤكد على التضامن القوي بين الواليات المتحدة وإسرائيل ٣٩٢في قيادة الكونغرس لتمرير قرار المجلس رقم 

  "هاب الدوليموقفهما المشترك ضد اإلر"في 
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وهذه الوسائل تشمل كفاءة وجاهزية عالية في حمالت الضغط العام المتعلقة بالمنابر اإلعالمية السائدة ونواب 

كذلك تعتبر االجتماعات واللقاءات الدورية مع نواب الحكومة األميركية البارزين في غاية األهمية للتأثير في . الحكومة

  السياسة األميركية للشرق األوسط

 

ويشكل تحالف الوحدة الوطنية من أجل إسرائيل غالبية مسيطرة داخل الكونغرس بالتعاون مع منظمة آيباك المتنفذة 

  عندما يتعلق األمر بسن قوانين ترسم سياسة الواليات المتحدة في الشرق األوسط

 

د يجعل الصهيونية المسيحية والتحالف الحالي بين الصهيونيين المسيحيين والصهيونيين اليهود والمحافظين الجد

  دعامة رئيسة للضغط الحالي على سياسة الواليات المتحدة في الشرق األوسط

 

هذا المقال يحاول إبراز مدى التسويغ الديني لغزو أفغانستان والعراق من خالل التركيز على التصريحات الصادرة عن 

ة التي رددتها وسائل اإلعالم الدينية التابعة لليمين الصادرة عن الكنائس األميركي" الفتاوى"الرئيس بوش نفسه و

  المسيحي عموما وللصهيونية المسيحية خصوصا واستخدامها لنصوص من اإلنجيل 

  لتبرير الحرب) العهد القديم(وأسفار التوراة 

 

توجب على منطقة الشرق األوسط تمر بمرحلة تاريخية ومفصلية ي"بعبارة أخرى، عندما يقول الرئيس بوش مثال إن 

يتلقى الشخص العادي هذه العبارة بمعناها " شعوبها االختيار بين الديمقراطية والحرية وبين االستبداد والتطرف

السطحي والمظهري على أنها تنم عن حسن نية والتزام الرئيس بوش بالمبادئ األميركية الراسخة المتمثلة في الدفاع 

  عن الحرية وحقوق اإلنسان

 

لشخص المتدين، وأعني هنا بالتحديد الماليين من أتباع الكنائس اإلنجيلية الذين يشكلون القاعدة لكن بالنسبة ل

االنتخابية للرئيس بوش ولليمين المحافظ، تبرز التزام الرئيس بوش بتطبيق حكم اهللا في األرض وتحقيق الرؤية التي 

منطقة الشرق األوسط من قوى الشر الذي هو نص عليها اإلنجيل والعهد القديم ووردت في سفر الرؤية أي تخليص 

شرط أساسي لعودة المسيح وتحضير المنطقة لخوض المعركة األخيرة التي سينتصر فيها الخير على الشيطان 

  وبالتالي إقامة دولة اهللا على األرض

 

قبل أيام قليلة من ، ٢٠٠٣آذار / أظهر استطالع للرأي العام األميركي أجراه معهد بيو الستطالعات الرأي في مارس

من اإلنجيليين البيض يؤيدون استخدام الواليات المتحدة للقوة العسكرية لإلطاحة % ٧٧الحرب في العراق أن نسبة 

  بنظام حكم صدام حسين
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 وهو في تصاعد ٢٠٠٠ مليون شخص خالل عام ٦٠ويجب اإلشارة هنا إلى أن مجموع اإلنجيليين بلغ أكثر من 

دى تأثير الكنائس اإلنجيلية والقساوسة في بلورة رأي هذه الشريحة االجتماعية التي تشكل مستمر، وهو ما يظهر م

  قاعدة انتخابية رئيسة للرئيس بوش والمحافظين الجدد

 

يعتبر تيم الهاي أحد أبرز اإلنجيليين المقربين من الرئيس بوش وقال عنه معهد دراسة اإلنجيليين األميركيين أن 

   األخيرة من القرن العشرين٢٥ اإلنجيلي األكثر تأثيرا في الواليات المتحدة على مدى السنوات الـالهاي يعتبر الزعيم

 

ظهر الهاي مرات عدة على شاشات التلفزيون والبرامج الحوارية اإلذاعية للتصريح بأن الحرب سواء في أفغانستان 

العراق يشكل نقطة "ديد من المناسبات إن وذهب إلى حد القول خالل الع. أو العراق ضرورية بالنسبة للمؤمنين

  حيث إن العراق سيلعب دورا أساسيا في معركة هرمجدون" محورية خالل أحداث نهاية العالم

   التي ستقع في مجدو في فلسطين

 

  يعتبر جيري فالويل من أبرز اإلنجيليين اليوم في الواليات المتحدة ومن مجموعة القساوسة

  رئيس بوش القالئل المقربين من ال

 

 وجه الند رسالة نيابة عن خمسة قساوسة إنجيليين تناقلتها وسائل اإلعالم األميركية بشكل واسع ٢٠٠٢خالل العام 

" الحرب العادلة"يعتبر فيها أن شن الحرب االستباقية ضد العراق حرب مشروعة ألنها تتوفر على جميع شروط 

  المنصوص عليها في الدين المسيحي

 

 مرة قال النائب توم ديلي عندما كان يتولى منصب زعيم األغلبية الجمهورية في مجلس النواب إنه ففي أكثر من

  ".البشير الذي يسبق عودة المسيح إلى األرض ويفسح المجال لحدوثها"يتعين دعم الحرب ضد العراق ألنها 

 

اق وشددوا على أنها حرب غير تجدر اإلشارة إلى أن العديد من رجال الدين المسيحيين رفضوا الحرب في العر

شرعية كما رفضوا إضفاء طابع الدين أو الشرعية اإلنجيلية عليها بمن فيهم البابا يوحنا بولس الثاني وخلفه البابا 

   وعشرات القساوسة الكاثوليك والبروتستانت واإلنجيليين١٦بنديكت الـ

 

أس كل مركز رجل دين صهيوني مسيحي برتبة ويقضي برنامجها بأن يكون لها مركز في كل والية، يقوم على ر

مهمة هذه المراكز هي تنظيم التجمعات والمظاهرات المؤيدة إلسرائيل، وجمع التبرعات والمساعدات وبيع . قنصل

  السندات لدعم إسرائيل، وتشجيع الشعب األميركي على شراء السلع والمنتجات اإلسرائيلية
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منظمة صدر عن مجلس الكونغرس األميركي بيان باالعتراف بالقدس عاصمة وتجاوبا مع الضغط الذي مارسته هذه ال

  إلسرائيل، وبدعوة اإلدارة األميركية لتعديل موقفها من هذا الموضوع واالعتراف بالقدس 

  الموحدة عاصمة أبدية إلسرائيل

 

فض ألساليب عملية إلى رفضت الكنيسة اإلنجيلية في الواليات المتحدة الصهيونية المسيحية، وأوكلت تحويل الر

   مليون عضو٤٠ طائفة يمثلون حوالي ٣٤المجلس الوطني لكنائس المسيح الذي يضم 

 

بنى هذا المجلس إستراتيجته للتعامل مع الصهيونية المسيحية على استقطاب اإلنجيليين الليبراليين الذين يرفضون 

  في الكنيسةالتفسير الحرفي للكتاب المقدس ويرفضون الصهيونية الالهوتية 

 

  "ال لسيادة اليهود على األرض المقدسة" معلقا على وعد بلفور ١٥ قال البابا بنديكت الـ١٩١٧وفي العام 

 

، بعدها حدث تغير الهوتي في موقف الكنيسة الكاثوليكية بعد ١٩٤٨واستمر هذا الرفض حتى قيام دولة إسرائيل عام 

ار رجال الدين في الكنيسة الكاثولكية أن وجودهم في الشرق األوسط اليهود أن يقنعوا كب/أن استطاع اإلسرائيليون

  ووقف امتدادها" اإللحادية"مهم لمحاربة الشيوعية 
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٢٧/١٢/٢٠٠٦   

  المسيحية الصهيونية 

  في الواليات المتحدة

 هذا الملف

 الصهيونية المسيحية  ظاهرة   هذا الملف يبحث في   

بالواليات المتحدة، ويحاول قبل الدخول مباشرة في       

عمق المفاهيم األساسية لهذا التيار ومعرفة آليـات        

تأثيره في السياسة الداخلية والخارجيـة أن يمهـد         

لذلك بالحديث عن البيئة التي هيئت له هذا البروز،         

دور الـدين فـي     حيث يتحدث المحور األول عن      

 محـاوال التعـرف      الفرد والمجتمع األميركي   حياة

على مالمح وسمات الدين في السلوك اليومي للفرد        

األميركي وتأثير ذلك في قضايا الرأي العام التـي         

  .ينشغل بها المجتمع

ومن الفرد والمجتمع إلى الدولة، توسـيعا لنطـاق         

كانـت مهمـة     الرؤية، واقترابا من دائرة الفهـم،     

 البحث في حدود وطبيعة     ،لفالمحور الثاني من الم   

، متتبعـا   العالقة بين الـدين والدولـة     وإشكاليات  

للفصل بينهمـا وكاشـفا عـن       " النظرية"األصول  

محاوالت الكثير من القوى السياسية العاملـة فـي         

الذي يقولون إنه قـد     " الوهم"الساحة اآلن تبديد هذا     

آن األوان لتغيير النصوص الدستورية التـي تقـر      

صل تماشيا مع ما هـو قـائم بـشكل          مثل هذا الف  

  .على أرض الواقع" عملي"

وال يقتصر تأثير هذه البيئة على تيار الـصهيونية         

المسيحية تحديدا ولكنها هي ذاتهـا يـستفيد منهـا          

 بصفة عامة والذي يمثل الحاضنة      اليمين المسيحي 

األساسية التي يستقطب الصهيونيون المـسيحيون      

همية إفراد محـور    أتباعهم منها، ومن هنا كانت أ     

  .خاص به

أما عن التيار، موضوع الملف، فلم يكـن ممكنـا          

 وهي  البروتستانتيةالحديث عنه دون التطرق إلى      

المذهب المسيحي السائد في الواليات المتحدة، وهو       

شديد الصلة باألساس الفكري لهذا التيار، أو هـو         

قـد خـرج   "كما قال أحد المتخصصين في دراسته    

البدايـة   ،، أو هو بمعنى ثالـث     "همنه ثم خرج علي   

الحقيقية لتهويد الكنيسة البروتستانتية، لـذا جـاء        

الكنيـسة  المحور الرابـع للملـف متحـدثا عـن          

  .البروتستانتية وعالقتها بالصهيونية المسيحية

بعد الوصول إلى هذا المنبع المعين علـى الفهـم          

سواء في إطاره النفسي والفردي واالجتمـاعي أو        

سياسي والفكري، تحين لحظة البدء في      في إطاره ال  

الحديث المسهب عن تيار الـصهيونية المـسيحية        

المفـاهيم  بأدبياته ومفاهيمه، لـذا جـاء محـور         

 ليستهل هذا المنحى األساسية للمسيحية الصهيونية

  .في الملف

وحينما قرر هذا التيـار التـأثير فـي القـرارات           

السياسية كان عليه أن يتقوى بعقـد سلـسلة مـن           

تحالفـه مـع الـصهيونية      لتحالفات كان أهمهـا     ا

وهـو مـا ناقـشه    اليهودية والمحافظين الجـدد،   

  .المحوران السادس والسابع من الملف

التأثير فـي   من هنا اكتسب التيار أهميته واستطاع       

 كما يتضح من المحور الثامن، ومن هنـا         السياسة

اتساعا كما يتبدى   مؤسساته ومنظماته   أيضا زادت   
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التـي  رمـوزه   بـرزت    التاسع وكذلك في المحور   

  .يستعرضها المحور العاشر

لكن كل هذا ال يعني أن أرض الواليات المتحـدة          

باتت ممهدة بالكامل لهذا التيار فإنه ال يزال يواجه         

اعتراضات من الكثير مـن الكنـائس       صعوبات و 

وهذا ما يستعرضه داخل وخارج الواليات المتحدة، 

  .المحور الحادي عشر

صار المالمح األساسية لفـصول القـصة       هذه باخت 

المسماة الصهيونية المـسيحية، أمـا مـا يتعلـق          

بالتفاصيل فلن يحرم منها القارئ من خالل تصفح        

 استعرضها الملف في محوره الثـاني عـشر         كتب

ومن خالل المزيد من القراءة واالستماع إلى مـا         

  . في المحور الثالث عشرالهوامشجاء في 

 الفرصة لقرائه أن يدلوا برأيهم      بعد ذلك أتاح الملف   

 المرفـق   االسـتطالع حول هذا التيار من خـالل       

 وأن التصويت،بالملف ويحددوا خياراتهم من خالل 

 طباعـة يقيموا الملف بل ويحصلوا على كل مواده        

كل ذلك عبر المحاور من الثالث عشر إلى السابع         

.عشر

دور الدين في حياة الفرد والمجتمع 

 األميركي
باحث عربي مقيم في واشنطن / يحيى عيد المبدي 

٢٦/١٢/٢٠٠٦  

على العكس مـن معظـم المجتمعـات الغربيـة          

 يمثل قيمة أساسية فـي حيـاة        العلمانية، ظل الدين  

األميركيين وملمحا مميزا للمجتمـع علـى مـدار         

التاريخ األميركي، بل يمكن القـول إن المجتمـع         

ورغـم  . األميركي أسس تاريخيا على أساس ديني     

علمانية الدولة التي تم إقرارها منذ البدايات األولى        

لجيل المؤسسين وحرصهم علـى فـصل الدولـة         

يظل المجتمع األميركي واحدا     ،الناشئة عن الكنيسة  

  .من أكثر المجتمعات العلمانية محافظة وتدينا

  الشعب األميركي المتدين
تشير نتائج استطالعات الرأي العام في الواليـات        

إلى أن معظم األميركيين يعتبرون أنفـسهم       المتحدة

، ففي استطالع للـرأي أجرتـه       مؤمنين ومتدينين 

لتـسعينيات   في منتصف ا   Gallupمؤسسة غالوب   

من عينة الدراسة عن إيمانهم بـاهللا،       % ٩٦أعرب  

قالوا إنهم منتمون إلى كنيسة أو معبد % ٧١كما أن   

من العينة أنهم يمارسـون     % ٤٥يهودي، كما أكد    

ما يزيد عـن    . العبادات والطقوس بصورة منتظمة   

 من األميـركيين يـصفون أنفـسهم بـأنهم        % ٥٦

 كاثوليكام  يعتبرون انفسه  % ٢٧، بينما   بروتستانت

  .يهود% ٢و

زيادة معدالت نمو الكنائس اإلنجيلية      وتلفت االنتباه 

Evangelicals        من حيث زيادة عـدد أعـضائها 

وزيادة نفوذها وتأثيرها في المجتمـع والـسياسة        

بروتستانت بـيض أنجيليـون     % ٣٠(األميركية،  

 مقابـل   ٢٠٠٣محافظون طبقا إلحصاء غـالوب      

  ).ين العلمانيينمن البروتستانت الليبرالي% ٢٠

نتـائج   PEW وتؤيد إحـصاءات مؤسـسة بيـو      

كما يـؤمن    .Gallupاستطالعات الرأي لغالوب    

بالوقـائع والمعجـزات الدينيـة       معظم األميركيين 

والتاريخية المذكورة في الكتاب المقدس، مثل قصة       

الخلق وطوفان نوح وشق موسى البحـر بعـصاه         

. ومعجزات السيد المسيح وغيرها بصورة حرفيـة      

ومعـارك   بعودة المسيح    ويضاف إلى ذلك اإليمان   

كمـا  . اإلنجيليـة  خاصة عند الطائفة     آخر الزمان 
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يعتقد معظم األميركيين في الغيبيات والجنة والنار       

  .واألرواح الشريرة وغيرها

تتنوع مظاهر التدين في المجتمع األميركـي مـن         

تعميد األطفال في الكنـائس الكاثولكيـة وتنـشئة         

 األخالق المسيحية إلى الحرص على      االطفال على 

ومن تـسمية   . الذهاب إلى الكنيسة بصورة منتظمة    

المدن في مختلف الواليات بأسماء مدن مستقاة من        

الكتاب المقدس إلـى المـشاركة فـي األنـشطة          

  . االجتماعية التي تنظمها وتشرف عليها الكنائس

ومن الصالة عند البدء في تنـاول الطعـام إلـى           

آلالف لقداس أو محاضرة فـي      حضور عشرات ا  

ستاد كرة قدم أو بيسبول فـي المـدن الكبـرى،           

وضع رمز أو شعار دينـي علـى الـسيارة           ومن

الخاصة إلى اتخاذ مواقف سياسية لتحقيق معتقدات       

 بطـرق   المـورمن دينية، ومن قيام أتباع طائفـة       

األبواب للدعوة ألفكارهم إلى مطالبة أولياء أمـور        

لعـشر فـي حجـرات      الطالب بوضع الوصـايا ا    

عند (الدراسة، ومن استعمال ألفاظ ذات داللة دينية        

إلى إنتاج أفـالم سـينمائية      ) تشميت العاطس مثال  

    .تتناول حياة وآالم المسيح

جيل الطفرة العددية بعد الحرب العالمية يعـود        

  إلى الكنيسة
تختلف التفسيرات واألسباب التى أدت إلى ما نراه        

ركي من مظاهر العودة إلى     اآلن في المجتمع األمي   

الدين وصعود دور الكنيـسة فـي حيـاة الفـرد           

والمجتمع، ومن بين هذه التفسيرات التي ال يلتفت         

فـي  جيل الطفـرة الكميـة      إليها الكثيرون ظاهرة    

المواليد التي اعقبت الحرب العالميـة الثانيـة         عدد

ـ     Babyالذي يسمى في الثقافـة األميركيـة بـ

Boomers   ميركيون بعد الحـرب    ، حيث اتجه األ

العالمية الثانية وما سبقها مـن سـنوات اإلحبـاط          

وتدني معدالت النمو االقتصادي إلى زيـادة عـدد         

المواليد بصورة غير مسبوقة ليولد جيل جديد ينشأ        

في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية مغايرة، أهم       

  . ما يميزها أجواء الرخاء والرفاهية

هذا الجيـل الكبيـر     ويالحظ الباحثون منذ فترة أن      

يعود إلـى     سنة ٥٠الذي يبلغ متوسط أعماره اآلن      

  . الدين في صورته المؤسسية المنظمة

  الدين في حياة الفرد األميركي
رغم كل ما يقال عن تـدين المجتمـع األميركـي           

وأهمية دور الدين فـي حيـاة الفـرد واألسـرة           

والمجتمع، ال يزال الدين في اعتقاد وسلوك معظم        

ين شأنا شخصيا ال يتجاوز قناعات الفـرد        األميركي

وذلك نظرا للتوازن الكائن فـي      . وطريقة معيشته 

المجتمع بين الدين والمحافظة من جانب والعلمانية       

وحرية االختيار واحترام الحياة الخاصة لألخـرين       

  .من جانب آخر

ويضاف إلى جملة األسباب التى تجعل الدين شأنا        

ثقافة الفردية   لمجتمعشخصيا وأقل تأثيرا في حياة ا     

والتمحور حول الذات التي تميز الثقافـة الماديـة         

الرأسمالية وتجعل الفرد ال يهتم كثيرا يما يجـري         

خارج حدود بيته إال بما يعود عليه مـن مـصلحة         

شخصية، حتى إن الفرد األميركـي فـي عالقتـه          

إلى حد بعيد، حيـث      بالدين والكنيسة يعتبر انتقائيا   

ولعـل  . وافق مع رؤيته واحتياجاته   يأخذ منها ما يت   

ظاهرة سهولة االنتمـاء والتنقـل بـين الكنـائس          

  . تكون قد نتجت بسبب هذه الطبيعة المختلفة

من األمور التي حالت كذلك دون أن يفرض فـرد          

أو جماعة بعينها ما تؤمن بها من أفكار دينية على          
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بقية أفراد المجتمع الحدود الفاصـلة بـين الحيـاة          

أن  حياة العامة في الثقافـة األميركيـة      الخاصة وال 

المحكمة األميركية العليا كانت وال تـزال تكـبح         

جماح من يحاول أن يتجاوز هـذه الحـدود مـن           

  .كان المحافظ أو الليبرالي سواء الجانبين

  ضايا الخالفنقسام المجتمع وقإ
المشهد الثقافي العام للمجتمع األميركي يقوم علـى        

والمتطابقـة فـي     منظومة من الثنائيات المتقاربة   

، الليبراليين/  المحافظين بعض األحيان، مثل ثنائية   

، الديمقراطيين/ لجمهوريين، ا العلمانيين/ المتدينين

ثقافة الجنوب  ،الواليات الزرقاء/ الواليات الحمراء

ــرب ــط والغ ــدن/ األوس ــشمال والم ــة ال  ثقاف

وبين هذه الثنائيات هناك أطياف مختلفـة        ،الكبرى

من االتجاهات والمواقف ولكنها تظل محدودة على       

  . مستوى الكم والتأثير

من أهم القضايا التي تثير االنقسام بين األميركيين        

القضايا األخالقية التي تتعلـق بـالفرد واألسـرة         

، وتدريس الدين في    اضاإلجهوالمجتمع مثل قضايا    

 والتجارب  الشواذ جنسيا المدارس العامة، وحقوق    

العلمية على األجنة وتجارب الخاليـا الجذعيـة،        

واستخدام الرموز الدينية في األعياد، والحريـات       

  . العامة، والهجرة غير الشرعية، والهوية الثقافية

فعلى سبيل المثال رفض قاض فدرالي أميركي في        

ا قبل أشهر قليلـة تـدريس نظريـة         والية بنسلفاني 

 للكون باعتبارها بـديال لنظريـة       "التصميم الذكي "

التطور واالرتقاء لعالم األحياء البريطاني تـشارلز       

.  واعتبر القاضي أنها نظرية غير علميـة       .دارون

ونص قرار المحكمة على مخالفة االقتراح للدستور       

 األميركي الذي يتبنى الفصل بين الدين والدولة في       

  .المؤسسات التعليمية األميركية

المجتمع األميركي منقسم إزاء هذا المشهد إلـى        

  :ثالث فرق

 من المتدينين الذين يؤمنون     :الفريق األول  .١

بالنظرية التي فحواها أنه ال بـد أن وراء         

هذا الكون البالغ التعقيد خالقا وأنـه لـم          

ويحاول هذا الفريق   . يتطور من تلقاء ذاته   

نظرية فـي المـدارس     الضغط لتدريس ال  

  .العامة

يرفض بأي شكل مناقـشة      :الفريق الثاني  .٢

الـضغط   النظرية ويعتبر أن محـاوالت    

لتدريسها يقوض أسس الدولة العلمانية في      

  .الواليات المتحدة

 ال يمـانع مـن تـدريس        :الفريق الثالث  .٣

النظريتين جنبا إلى جنـب دون إصـدار        

  .أحكام تقييمية لصحة أو خطأ أي منهما

من أن القانون والثقافة السائدة في       ه لم يمنع  غير أن 

ال تتبنى نهجا دينيا     الدولة من حيث علمانية   أميركا

دورا محوريا كـسبب     يلعب الدين رغم أن  محددا،

رئيس وراء انقسام المشهد الثقافي فـي المجتمـع         

 وتظهـر اإلحـصاءات واسـتطالعات       .األميركي

 الرأي كيف أن االختالفات بين األميـركيين فـي        

  . القضايا االجتماعية تقوم غالبا على أساس ديني

ففي قضية مثل حق الشواذ فـي الـزواج وطبقـا           

 ٢٠٠٤ في الفتـرة مـن       PEWالستطالعات بيو   

مـن األميـركيين    % ٦٠ يعـارض     ٢٠٠٦حتى  

وتستمر قضية  . معظمهم من المتدينين زواج الشواذ    

اإلجهاض في تقسيم المجتمع إلى فئات متباينة، ففي        

 ال  ٢٠٠٦تمـوز   /  لمنتدى بيو في يوليو    استطالع

من األميركيين اإلجهـاض، بينمـا ال      % ٣٠يمانع  
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االجهاض ولكن بشروط، ويعـارض     % ٢٤يمانع  

اإلجهاض مع وجـود بعـض      منح األم حق  % ٣٥

علـى  % ١١االستثناءات وال يوافق ما يزيد على       

بينما يعتقد اثنان من     ذلك. اإلجهاض على اإلطالق  

أنه يمكن التوصل إلى حل وسط كل ثالثة أميركيين 

  . وأرضية مشتركة التفاق حول القضية

  َاإلنجيليون األكثر تمسكا
ــر ا  ــة تعتب ــسات الديني ــل المؤس ــة داخ لطائف

التي تتخذ من الجنوب األميركي قاعـدة        اإلنجيلية

باتخاذ مواقـف    تمسكا كثر فئات المجتمع  من أ  لها

محافظة مقارنة ببقية أعضاء المذهب البروتستانتي      

وبقية المذاهب المسيحية فـي الواليـات المتحـدة         

  . بصورة عامة

حـول    لقياس اتجاهات الرأي العام     ففي استطالع 

الدين ودوره في الحياة العامة أجرتـه مجموعـة         

تشرين / توبر لالتصاالت في أك   Marttilaمارتيلال  

ــائج أن ٢٠٠٥ األول ــرت النت ــن % ٧٦ أظه م

اإلنجيليين يعتقدون أن المسيحية تتعرض للهجـوم       

واالستهداف داخل الواليات المتحدة، وذلك مقابـل       

من المسيحيين الذين يترددون على الكنيسة      % ٤٨

  . بصورة غير منتظمة

من اإلنجيليين على ضرورة وضع     % ٨٩ويوافق  

لحكومية والعامة تحتـوي    لوحات في المؤسسات ا   

على الوصايا العشر، بينما تصل نسبة الموافقة بين        

المسيحيين الذين يترددون على الكنيـسة بـصورة        

، وكانت النتيجة تقريبا متطابقة     %٥١غير منتظمة   

في قضايا مثل تنظيم صلوات في المدارس العامة        

  . وغيرها
  

  دور الدين في الحياة العامة

من أكثر األمثلة وضوحا على دور وتأثير الدين في 

عمليـة   األميركية الحياة العامة والسياسة الداخلية   

التصويت في االنتخابات التـشريعية والرئاسـية،       

فغالبا ما يصوت المحافظون والمتـدينون لـصالح        

ما يجعـل قـادة ومرشـحي        الحزب الجمهوري، 

الحزب ينحازون في بـرامجهم االنتخابيـة إلـى         

  . األفكار المحافظة

إذا ما أضفنا إلى ذلك محاوالت بعض المحـافظين         

التراث التاريخي والثقافي األميركي     التأكيد على أن  

 التراث اليهودي المسيحي  قائم على ما يطلق عليه      

 Christian-Judeo   ــصير ــين الم ــربط ب وال

والتحالف اإلستراتيجي   لليهود والمسيحيين  ركالمشت

واقتناع كثير من األميركيين بهذه الفرضية      . بينهما

ألصبح واضـحا لمـاذا يتخـذ        خاصة المتدينين، 

المــواطن األميركــي العــادي مواقــف مؤيــدة 

    .إلسرائيل

العالقة بين الدولة والدين في الواليات 

 المتحدة
ـ      / ريا ميارسكوف    ن الـدولي   باحثة فـي معهـد األم

  ٢٧/١٢/٢٠٠٦ - بواشنطن

دور الدين في الحياة العامة كان دائما موضـوعا         

. مثيرا للجدل منذ نشأة الواليات المتحدة األميركية      

واليوم يبدو النقاش محتدما خاصـة مـع صـعود          

  . كقوة سياسية في الواليات المتحدة"اليمين الديني"

بأمر  "وبينما طلبت بعض المجموعات حذف عبارة     

يـنص البرنـامج      من ميثاق الوالء للدولة،    "بالر

السياسي للحزب الجمهوري في والية تكساس للعام       

تبديـد أسـطورة    " على أن أحد أهدافه هو       ٢٠٠٦

فمـا حـدود وطبيعـة      . "فصل الدين عن الدولـة    

http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate/aspx/print.htm
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وإشكاليات العالقة بين الدين والدولة في الواليـات        

  المتحدة األميركية؟

  "ين عن الدولةفصل الد"األصول التاريخية لـ
فكرة فصل الدين عن الدولة هي فكرة جديدة نسبيا         

 التنـوير من الناحية التاريخية، فهي نتاج عـصر        

 التي حدثت في أوروبا في القرن        الفلسفية والثورة

  . الثامن عشر

 إيذانا بنهاية حقبة حكم     عصر التنوير وكان مجيء   

، الذي كان يقوم على "الحق اإللهي"الملوك بموجب  

  . فكرة أنهم كانوا مختارين من قبل الربأساس

وبعد التنوير سعى الناس إلى البحث عـن أسـاس          

عقالني غير ديني للقوانين التي تحكمهم، واعتبـر        

الدين مسألة رأي شخصي بدال من كونـه ميـدان          

ولم يلهم عـصر التنـوير      . سباق لقوانين الحكومة  

 الثورة األميركية والمؤسسات الفلسفية لألمة الجديدة   

فقط، ولكنه أثر أيضا فـي الدسـاتير والفلـسفات          

  .السياسية لكثير من دول أوروبا الغربية

 مستعمرة فـي الواليـات المتحـدة        ١٣ قامت أول 

 الـذين   Puritansاألميركية على أيدي المتطهرين     

وكـان  .  فـي أوروبـا    االضطهاد الديني فروا من   

وا يؤمنون بـأن     شديدي التدين وكان   البيوريتانيون

المؤسسات الدينية غرست وحافظت على الفـضيلة       

في المجتمع، لكنهم أيدوا الحرية الدينية بدال مـن         

  .مؤسسة دينية عالمية ترعاها الدولة

وابتكرت المستعمرات التي أصبحت النواة األولى      

مجموعة كبيرة من   الثورة األميركية   للواليات بعد   

والسلطة وأيـدت   الحلول إلحداث توازن بين الدين      

 الفصل الكامـل    فرجينيابعض الواليات مثل والية     

. بين الدين والسلطة السياسية في دستور واليـتهم       

وأدمجت واليات أخرى بعض المعتقدات الدينية في       

  .الحياة العامة

 علـى   بنـسلفانيا على سبيل المثال فرضت والية      

مواطنيها اإليمان بالجنة والنار، لكنها لم تفـرض        

  .زيدا من المعتقدات المحددةعليهم م

وبعض الواليات أيدت فصل الدين عن الدولة ألنهم        

كانوا يخشون أن تعمل السلطة السياسية على إفساد        

  .المؤسسات الدينية، وليس العكس

  فصل الدين عن الدولة في السياسة األميركية
 أول من أشار إلى      توماس جيفرسون  كان الرئيس 

 فـي رسـائله     "ولـة جدار الفصل بين الدين والد    "

ورغـم أن   . جيمس ماديسون المتبادلة مع الرئيس    

هذين الرئيسين المؤسسين احتفظا بهذه الفكرة فـي        

 فقد  ١٧٩١التعديل األول للدستور، الذي عدل عام       

يستغرق األمر سنوات أخرى طويلة قبل التوصـل        

إلى أي نوع من اإلجماع الوطني علـى الحـدود          

  .الفاصلة بين الدين والدولة

لم يحدث أي تغيير حتى تمرير التعديل الخـامس         و

، الذي أصبحت فيه حرية الدين      ١٨٦٨عشر، عام   

حرية محمية فدراليا وأمكن تطبيق التعـديل األول        

في الواليات، ولم يحدث أي تغيير آخر حتى العام         

١٩٤٧.  

 أصدرت المحكمة العليا قـرارات      ١٩٤٧في العام   

ــ ــق بالمؤســسات الديني ــة تتعل ــرة مختلف ة، كثي

قضت المحكمة العليا بدستورية قيام الحكومة       حيث

بتعويض اآلباء الذين دفعوا مصاريف نقل أبنـائهم        

بالحافالت إلى المدارس الدينية، بينما حظر قـرار        

  . الصالة في المدارس العامة١٩٦٢العام 
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 نظرت المحكمـة العليـا فـي        ٢٠٠٥وفي العام   

قضيتين تتعلقان بتقديم عرض مسرحي للوصـايا       

عشر في األماكن العامة، واحدة في مبنى البرلمان        ال

دار القضاء بواليـة     واألخرى في    بوالية تكساس 

  .كنتاكي

وقضت المحكمة بأن العرض في مبنى البرلمـان        

كان علمانيا في طبيعته ويمكن أن يستمر، في حين         

أن العرض في دار القضاء في كنتاكي كان محاولة         

  .هذا المكانترويج للدين ومن ثم يجب نقله من 

ورغم أن عددا من القضايا قـد حـددت معـايير           

تراعى عند تقييم انتهاك محتمـل لعالقـة الـدين          

بالدولة فليس هناك خط واحد يمكن اتباعه، وعموما 

ترى المحكمة عدم دستورية أي قوانين قد تفـرض    

معتقدا دينيا معينا على المواطنين، يمكن أن تؤول        

  .معينعلى أنها موافقة حكومية لدين 

  الدين في األنظمة السياسية الغربية األخرى
فيما يتعلق بالدرجة التي يـتم بهـا الفـصل بـين            

المؤسسات الدينية والمؤسسات الحكومية فإن فرنسا      

  .وإنجلترا مقارنتان شيقتان بالواليات المتحدة

فليس في إنجلترا فصل بـين مؤسـسات الكنيـسة          

 هي  -ليكانيةأو االنج -والدولة، والكنيسة اإلنجليزية    

 هـو   -ملكة إنجلتـرا  -الكنيسة األم ورئيس الدولة     

أيضا رئيس الكنيسة اإلنجليزية، ورئيس الـوزراء       

هو الذي يختار بطريرك الكنيسة اإلنجليزية، وهذا       

  .االختيار يجب أن يقر من قبل الملك أو الملكة

ولكن رغم الحقيقة بأن الحكومة تقر دينا وطنيـا،         

اءات حكومية تمنع حرية    ليس هناك تشريع أو إجر    

ممارسة معتقدات دينية أخرى، ورئيس الـوزراء       

  .إنجليكانيا وليس  كاثوليكي نفسه توني بليرالحالي

أما فرنسا فإنها تهتم أكثر من الواليـات المتحـدة          

بالفصل بين الكنيسة والدولة وتصنف علـى أنهـا         

  .دولة علمانية

وار ورغم أن أتباع الكنيسة الكاثوليكية قـاموا بـأد        

سياسية مؤثرة كمستشارين للملوك في فرنسا مـا         

 لم يعـد    -١٧٨٩الثورة الفرنسية عام    -قبل الثورة   

  .للكنيسة مكان في السياسة

 مبـادئ العلمانيـة     ١٩٠٥ووضع قـانون العـام      

الفرنسية، ونص على أن الحكومة لـن تمـول أو          

تدعم المنظمات الدينية ويمنع تدريس الـدين فـي         

ء الرموز الدينية في األماكن     المدارس ويمنع ارتدا  

العامة، في حين أن الناس أحرار فـي اتبـاع أي           

ديانة خاصة، وال يمكن إلزام أي شخص باعتنـاق         

  .دين ما

 السيئ السمعة   ٢٠٠٤ للعام   جاك شيراك لكن قانون   

 بحظر ارتداء الطلبـة     ١٩٠٥المؤيد لقوانين العام    

للرموز الدينية الواضحة فـي المـدارس العامـة         

ب اإلسالمي والقلنسوة اليهودية والـصليب      كالحجا

المسيحي أثار جدال واسعا في أنحاء الدولـة ورأى         

  .كثيرون أنه بدأ يتدخل في حرية ممارسة الدين

  األميركيون؟ فيم يفكر
لقد بات واضحا أن كثيـرا مـن األميـركيين ال           

يوافقون على أن الحكومة يجب أن تظـل خـارج          

الواليات المتحدة  هيمنة الدين، فالكثيرون يصنفون     

أمـة  "على أنها دولة مسيحية ويستشهدون بعبـارة   

 الموجودة في قسم الوالء للدولة      "واحدة بأمر الرب  

المنقوشـة علـى العملـة      " نثق في الرب   "وعبارة

 يعتبر مـن قبـل      جورج بوش كما أن   . األميركية

  .الكثيريين أكثر الرؤساء تدينا خالل عقود مضت
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 أن  أسوشـيتدبرس ه  ويشير استطالع للرأي أجرت   

 من األميركيين يعتقدون أن القادة الـدينيين        %٤٠

  .يجب أن يكون لهم رأي في السياسة العامة

وأشار استطالع آخر لـشبكة التلفـزة المحافظـة         

من األميركيين يشعرون % ٧٧ إلى أن فوكس نيوز

بأن المحاكم تمادت كثيرا في إبعاد الدين عن الحياة         

سـتطالع الـسابق أن     العامة، كما أوضح نفس اال    

 في المدارس   الوصايا العشر يؤيدون عرض   % ٦٦

لصالح عرضها في المباني    % ٧٦العامة، وصوت   

وطالبت بعض الجماعات الدينية بعودة     . الحكومية

ية إلى المدارس، رغم حظر المحكمة      الشعائر الدين 

  . عاما مضت٤٠العليا لهذا األمر منذ أكثر من 

من الواضح إذن أن الحد الفاصـل بـين الكنيـسة      

والدولة أقل أهمية من الجدار الذي وصفه الرئيس        

ولما كـان تـشكيل     . توماس جيفرسون األميركي  

هيئة المحكمة العليا يتغير أو الرأي العـام يتبـدل          

م لنا حينئـذ أحكـام المحـاكم الالحقـة          فربما تقد 

تفسيرات مختلفة حول تلـك المـادة الدسـتورية         

المنظمة لعالقة الدولة بالدين، وإلى أن يحين هـذا         

  .الوقت فإن الجدل سيستمر

الكنيسة البروتستانتية وعالقتها 

 بالمسيحية الصهيونية
 عربية مقيمة بواشنطن كاتبة/ فدوى بنيعيش

٢٩/١٢/٢٠٠٦   

 دون  الصهيونية المـسيحية   الحديث عن    ال يمكننا 

ويبدو أن الدارس   . البروتستانتية للكنيسةالتطرق  

لألولى ال ينفك يجد نفسه يغوص في تاريخ ظهور         

بعض المصادر التاريخية تؤكد على العالقة      . الثانية

العضوية بين االثنتين رغم إصرار مصادر أخرى       

على أن الـصهيونية المـسيحية سـبقت التيـار          

تستانتي بقرون وتربطها بحملة تنصير اليهود      البرو

  . في األندلس

نشأت  والبروتستانتية إحدى طوائف الدين المسيحي    

 فـي القـرن     مارتن لـوثر  على يد القس األلماني     

السادس عشر، أما اصطالح البروتستانتية فيعنـي       

     .االحتجاج واالعتراضلغويا 

  لوثر والثورة على الكاثوليكية
 في مدينة إيسليبن بمقاطعـة      لوثرمارتن  ولد القس   

 ألب فالح كانت أمنيته     ١٤٨٣ساكس األلمانية سنة    

أن يدرس ابنه القانون ويصبح قاضيا، لكن مارتن        

لوثر حصل على الدكتوراه في الالهوت من جامعة        

  .فيتنبرج

روما للتبـرك بـالمقر      ١٥١٠لوثر في العام     زار

الرسولي، وكان يتمنى رؤية القديـسين والرهبـان        

غير أنه ما إن حل بروما حتـى فـوجئ          . الزهاد

 الكنيـسة الكاثوليكيـة    داخل   الفساد المنتشر بمدى  

  . حتى على أعلى المستويات

 الـذنوب   صكوك غفران كانت الكنيسة آنذاك تبيع     

وصكوك التوبة، بل إن بعـض الرهبـان كـانوا          

يحددون المدة التي سيقضيها اإلنسان المخطئ فـي       

النار قبل أن يمنحوه صكوك الغفران التي تعتقـه         

  !وتسمح له بالمرور إلى الجنة

ثرت تلك الصور كثيرا في نفسية مارتن لوثر        وقد أ 

المتحمس فأحس بالغبن وقرر إصـالح الكنيـسة        

  .وتقويض سلطة البابا

قام مارتن لوثر بتعليق احتجاج صارخ على بـاب         

تـشرين  /  أكتـوبر  ٣١كنيسة مدينة فيتنبرج فـي      
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 نقطة طالب فيه بإلغـاء      ٩٥  تضمن ١٥١٧ األول

ة للبـشر قـد     النظام البابوي ألنه يمنح قدسية كبير     

يسيؤون استعمالها تماما كما كان شائعا في الكنيسة        

  .الكاثوليكية آنذاك

كما رفض لوثر أن يبقى القسيس بال زواج مـدى          

فون  كاترينا   الحياة، فأقدم على الزواج من الراهبة     

  .بورا وأنجب منها ستة أطفال

وكانت من بين مطالب لوثر أيضا المـساواة بـين          

 والمسيحيين  "رجال الالهوت المسيحي  " اإلكليروس

غير أن ما سيؤثر على مستقبل الكنيـسة        . العاديين

الكاثوليكية بشكل عام كان دعوة مارتن لوثر إلـى         

جعل الكتاب المقدس المصدر الوحيد لإليمان تأثرا       

 التي تقول مـا معنـاه أن        القديس بطرس بنظرية  

ان الذي لوثته الخطيئة ال يمكن أن يطهره من         اإلنس

تلك الخطيئة سوى اإليمان الذي يتجلى في رحمـة         

  . الرب وإرادته

ودعا لوثر إلى إلغاء الوساطة بين المؤمنين والرب        

بمعنى إقامة عالقة مباشرة بين العبد والمعبود دون        

  . المرور عبر البابا أو أي شخص آخر

ثر دعوته للعـودة    وكان أخطر ما حملته مطالب لو     

إلى كتاب التوراة العبرانية القديمة وإعادة قراءتـه        

بطريقة جديدة باإلضافة إلـى اعتمـاد الطقـوس         

العبرية في الصالة عوضا عن الطقوس الكاثوليكية       

  .قدةالمع

  بداية تهويد المسيحية
ارتن لوثر رسالة إلى البابا ليو العاشر في        أرسل م 

 اتهمه فيها باسـتعمال الكنيـسة       ١٥٢٠ روما سنة 

الكاثوليكية لتحقيق مصالح شخصية له وللحاشـية       

التي تحيط به، مؤكدا أنه لن يتخلى عـن نـضاله           

  .لتقويض تلك الكنيسة مادام حيا

فجاء رد فعل الكنيسة الكاثوليكيـة قاسـيا حيـث          

لخارجين عن الكنيسة وطردتـه     اعتبرت لوثر من ا   

 وهي تهمة   بالهرطقة،من الديانة المسيحية واتهمته     

  .كانت عقوبتها آنذاك الحرق على المأل

لجأ لوثر بعد ذلك إلى العمل السري وعمل علـى          

فـي   استمالة بعض اليهود الذين كان لهم نفوذ كبير 

المجتمع عن طريق التأكيد على أن مذهبه الجديـد         

ليهود الذين كانوا يعانون من ازدراء      يعيد االعتبار ل  

  .الكنيسة الكاثوليكية

سـنة  " عيـسى ولـد يهوديـا     "أصدر لوثر كتابه    

وقال فيه إن اليهـود هـم أبنـاء اهللا وإن            ١٥٢٣

المسيحيين هم الغرباء الذين عليهم أن يرضوا بأن        

يكونوا كالكالب التي تأكل ما يسقط من فتات مـن          

  . مائدة األسياد

 الكتاب والمؤرخين أن هذه الفترة      ويرى الكثير من  

  . للمسيحية اليهوديةتعد الوالدة الحقيقية والفعلية 

وتقوم المسيحية اليهودية على تفـضيل الطقـوس        

العبرية في العبادة علـى الطقـوس الكاثوليكيـة         

باإلضافة إلى دراسة اللغة العبرية على أساس أنها        

  .كالم اهللا

مـن أجـل    ووصلت محاولة استمالة لوثر لليهود      

الدخول في مذهبه حدا قال فيه يوما أمام عدد مـن           

إن البابوات والقسيسين   "اليهود الذين كانوا يناقشونه     

 تعـاملوا مـع     -ذوي القلوب الفظة  -وعلماء الدين   

اليهود بطريقة جعلت كل مـن يأمـل أن يكـون           

مسيحيا مخلصا يتحول إلى يهودي متطرف وأنا لو        

مقـى يقـودون    كنت يهوديا ورأيت كل هؤالء الح     
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ويعلمون المسيحية فسأختار على البديهة أن أكون       

  ". خنزيرا بدال من أن أكون مسيحيا

وتشير الكثير من المصادر التاريخية إلى أن رغبة        

مارتن لوثر الجامحة في إعادة االعتبـار لليهـود         

 كانت تعود إليمانه العميق بـضرورة       "تمسيحهم"و

  .المسيحوجودهم في هذا العالم تمهيدا لعودة 

واعتبرت دعواته تلك انقالبا على موقف الكنيـسة        

الكاثوليكية التي كانت تنظر لليهود على أنهم حملة        

  .لدم المسيح عيسى بعدما صلبوه

حيث دأبت الكنيسة الكاثوليكية على تحميل اليهـود        

وكان بعـض   . المسؤولية الكاملة عن مقتل المسيح    

يح عـن   المسيحيين في أوروبا يحتفلون بمقتل المس     

طريق إحياء طقوس عملية الـصلب، بـل وكـان          

 الفرنـسية يحرصـون علـى        تولوز سكان مدينة 

إحضار يهودي إلى الكنيسة أثناء االحتفـال ليـتم         

صفعه من قبل أحد النبالء بـشكل علنـي إحيـاء           

لطقس الضرب الذي تعرض له المسيح من قبـل         

  . اليهود

 يحمـل اليهـود     نجيل متى كما أن هناك نصا في إ     

لية مباشرة عن مقتل المسيح ويذكر بالتفصيل       مسؤو

 الحاكم الروماني للقدس آنذاك      بيالطس كيف غسل 

يديه بالماء معلنا براءته من دم المسيح الذي كـان          

اليهود على وشك صلبه قبل أن يصيح فيه اليهـود          

  ".ليكن دمه علينا وعلى أوالدنا"قائلين 

وهذه العبارة األخيرة تطبـع االعتقـاد المـسيحي         

لكاثوليكي بشكل مرير ظهر جليـا فـي الـشعبية          ا

 للمخـرج   "آالم المـسيح  "الكبيرة التي نالها فـيلم      

 الذي حصد مئات الماليـين      ميل غبسون المسيحي  

من الدوالرات عدا حاالت اإلغماء الكثيـرة التـي         

شهدتها قاعات السينما التي عرضت الفـيلم فـي         

الواليات المتحدة لرجـال ونـساء مـسيحيين لـم          

عوا تحمل التفاصيل المليئة باأللم التي حفـل        يستطي

  . بها الفيلم

عالقة الكنيـسة البروتـستانتية بالـصهيونية       

  المسيحية
المسيحية هي ديانة سماوية ورسالة حملها المسيح       

يث يفـوق   وتعد أكثر األديان انتشارا في العالم، ح      

وجذور المسيحية هي   . عدد معتنقيها ملياري نسمة   

الديانة اليهودية التـي تتـشارك وإياهـا اإليمـان          

  . بالتوراة

والصهيونية اختصارا هي أيديولوجية تؤيـد قيـام        

دولة قومية يهودية في فلـسطين بوصـفها أرض         

 هو اسم جبل في القـدس       صهيونو. الميعاد لليهود 

  .م من أسماء القدسوتقول بعض المصادر إنه اس

 فهي الـدعم المـسيحي      الصهيونية المسيحية أما  

للفكرة الصهيونية، وهي حركة مسيحية قومية تقول       

عن نفسها إنها تعمل مـن أجـل عـودة الـشعب            

اليهودي إلى فلسطين وسيادة اليهود علـى األرض        

ويعتبر الصهيونيون المسيحيون أنفـسهم     . المقدسة

ة دولة إسرائيل،   مدافعين عن الشعب اليهودي خاص    

ويتضمن هذا الدعم معارضة وفضح كل من ينتقد        

  . أو يعادي الدولة العبرية

تقوم فلسفة الصهيونية المسيحية على نظرية الهالك       

وهنـاك الكثيـر مـن الدراسـات       . الحتمي لليهود 

الالهوتية في هذا المجال خالصتها أن هالك يهود        

إرث  "األرض قدر محتوم وضرورة للخالص مـن      

 الذي حمله اليهود على أكتافهم بعدما صـلبوا         "مالد
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المسيح وهم سيتحولون إلى المسيحية بعد عودتـه        

  .ولن يبقى شيء اسمه اليهودية

ومارتن لوثر الذي تحدثنا عنه أعاله عمـل علـى          

تهويد المسيحية عندما أصر على اعتماد التـوراة        

وقـد قـام   . "العهد الجديد"العبرانية بدال عن كتاب     

جال الدين البروتـستانت مثـل القـس        عدد من ر  

 بإعادة قراءة العقائد    جون نلسون داربي  اإلنجليزي  

المسيحية المتعلقة باليهود، ومنحهم مكانة متميـزة       

حتى أصبحت الكنيسة البروتستانتية هي حاملة لواء       

  .الصهيونية المسيحية أينما حلت

وقد حصل انشقاق داخل الكنيـسة البروتـستانتية        

فبينمـا أعـرب بعـض      . يهـود نفسها بـسبب ال   

البروتستانت اإلنجليز عن اعتقادهم بـأن اليهـود        

سيعتنقون المسيحية قبـل أن تقـوم دولـتهم فـي           

فلسطين، ذهب بعض البروتستانت األميركيين إلى      

أن اليهود لن يدخلوا في المسيحية حتى لو قامـت          

إسرائيل وأن عودة المسيح هي الـشرط النهـائي         

م في الدين الـذي جـاء    لخالصهم وتوبتهم ودخوله  

  .فيهم أصال

 هذا الفريق وينظـر      نلسون داربي  وقد تزعم القس  

إليه على أنه األب الروحي للمسيحية الـصهيونية        

قبل أن يعمل العشرات من القساوسة علـى نـشر          

 الذي كان مـن      وليم باكستون  ونشر. نظريته تلك 

أشد المتحمسين األميركيين ألطروحة داربي كتاب      

وتـرجم الكتـاب إلـى       ١٨٨٧سنة   "المسيح آت "

عشرات اللغات وركز فيـه علـى حـق اليهـود           

 كان وراء جمع    بالكستونو. التوراتي في فلسطين  

 توقيعا من شخـصيات مرموقـة مـسيحية         ٤١٣

ويهودية طالبت بمنح فلسطين لليهود وتـم تـسليم         

 بنيامين  عريضة التوقيعات للرئيس األميركي آنذاك    

  . هاريسون

 فيعتبـر مـن أشـد       كوفيلدسايروس س أما القس   

المسيحيين الصهيونيين تشددا وقام بوضع إنجيـل       

نـشره سـنة    " إنجيل سـكوفيلد المرجعـي    "سماه  

وينظر إليه اليوم على أنه الحجر األسـاس         ١٩١٧

  .في فكر المسيحية األصولية المعاصرة

  " اليهود وأكاذيبهم"كتاب 
تتباين المراجع التاريخية في تقييم ما قام به مارتن         

وثر، فهناك من ينظر إليه على أنه ثائر إصالحي         ل

خلص الكنيسة الكاثوليكية من الكثير من األساطير       

الالهوتية التي أفسدتها، وهناك من يرى أنه أفـسد         

العقيدة المسيحية بمنحه اليهود مكانة رفيعة جعلتهم       

يستعملون المذهب البروتستانتي لتحقيـق أهـدافهم       

مـصادر تتجاهـل    أن الكثير من ال    الخاصة، غير 

حقيقة عودة مارتن لوثر عن الكثير مـن مواقفـه          

  . وآرائه خاصة تلك المتعلقة منها باليهود

اليهود "وقد كتب مارتن لوثر في آخر أيامه كتاب         

 أعرب فيه عن خيبة أمله مـن اليهـود          "وأكاذيبهم

كما أقر  . وأقر بالفشل في استقطابهم لعقيدته الجديدة     

يهود قبل غيرهم بأن دخول في شبه استسالم تلقفه ال   

اليهود في الدين المسيحي لن يتم إال عبر عـودتهم          

ألرض فلسطين وعودة المسيح الذي سيسجدون له       

ويعلنون دخولهم في الدين المـسيحي حتـى يعـم          

  . السالم العالم
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 المفاهيم األساسية للمسيحية الصهيونية 
رئيس تحرير تقرير واشنطن/ محمد المنشاوي

٢٦/١٢/٢٠٠٦  

األوروبيين إلى األراضـي     حمل غالبية المهاجرين  

األميركية العقيدة البروتستانتية األصولية التي كانوا      

ومنذ . يحاولون تطبيقها في مجتمعاتهم ولم ينجحوا     

ـ          ١٧ـبداية تأسيس الدولة األميركية في القـرن ال

لعبت الرؤى األصولية المـسيحية البروتـستانتية       

  . دورا كبيرا في تشكيل هوية الدولة

   المسيحية الصهيونية
تأثرت العقيدة البروتستانتية كثيرا باليهودية، ونتج      

عن هذا التأثر تعايش يشبه التحالف المقدس بـين         

البروتستانتية واليهودية بصورة عامـة، وخلقـت       

ين الـصهيونية اليهوديـة     عالقة أكثر خصوصية ب   

  .والبروتستانتية األصولية

وتتميز البروتستانتية في الواليات المتحدة بصفتين      

يمكن من خاللهما فهم محاور حركـة المـسيحية         

  :الصهيونية

ــى     • ــولي عل ــاه األص ــة االتج هيمن

  .البروتستانتية

ــوليين   • ــى األص ــود عل ــيطرة الته س

  .البروتستانتيين

ــصهيونية   ــسيحية ال ــت الم hristian Cوآمن

Zionism "   بـضرورة  " قبل تأسيس دولة إسرائيل

عودة الشعب اليهودي إلى أرضه الموعـودة فـي         

فلسطين، وإقامة كيان يهودي فيها يمهـد للعـودة         

  . الثانية للمسيح وتأسيسه لمملكة األلف عام

وتمثل فكرة عودة اليهـود إلـى فلـسطين حجـر           

األساس في فكر المسيحية الصهيونية، لذا كانـت        

 التي  "وطن قومي لليهود في فلسطين     "كرة إنشاء ف

آمن بها المسيحيون البروتستانت قبل إيمان اليهود       

  . أنفسهم بها هي أهم ما يجمع بين الطرفين

 لم يتم اإلشارة إليه     المسيحية الصهيونية ومصطلح  

كثيرا قبل حقبة التسعينيات من القـرن الماضـي،         

وتصنف هذه المدرسة ضـمن جماعـات حركـة         

ــين الب ــستانت اإلنجيليـ  Protestant روتـ

Evangelical        ١٣٠ ، ولهذه الحركة ما يقرب من 

  .مليون عضو في كل قارات العالم

ويمكــن تعريــف المــسيحية الــصهيونية بأنهــا 

، وأصبح يطلـق    "المسيحية التي تدعم الصهيونية   "

مـسيحيين  " على من ينتمون إلى هذه الحركة اسم      

   ".متصهينين

ركة في ضرورة المساعدة    وتتلخص فكرة هذه الح   

  . لتحقيق نبوءة اهللا من خالل تقديم الدعم إلسرائيل

الهيكـل  وتريد المسيحية الصهيونية إعـادة بنـاء        

 في الموقع الذي يقـوم عليـه المـسجد          اليهودي

وفي نظرهم يتم ذلك عـن طريـق        . األقصى اليوم 

، "فلـسطين "تحقيق هيمنة إسرائيلية كاملة على كل       

وتعتقـد  ). رض الموعـودة  األ(كون فلسطين هي    

المسيحية الصهيونية أن من شأن القيام بذلك تعميم        

  . البركة اإللهية على العالم كله

  نشأة الحركة 
 في  -كما نعرفها اليوم  -نشأت المسيحية الصهيونية    

ـ    ث تم ربطها بالسياسة    ، حي ١٧إنجلترا في القرن ال

ال سيما بتصور قيام دولة يهودية حـسب زعمهـا          

لنبوءة الكتاب المقدس، ومع بدء الهجرات الواسعة       
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إلى الواليات المتحدة أخذت الحركة أبعادا سياسية       

واضحة وثابتة، كما أخذت بعدا دوليا يتمثـل فـي          

  . تقديم الدعم الكامل للشعب اليهودي في فلسطين

 الحركة بتيار ديني يعود إلـى       وتتصل جذور هذه  

القرن األول للمـسيحية ويـسمى بتيـار األلفيـة          

)Millenarianism(      واأللفية هي معتقد ديني نشأ ،

في أوساط المسيحيين من أصل يهودي، وهو يعود        

إلى استمرارهم في االعتقاد بأن المسيح سيعود إلى        

هذا العالم محاطا بالقديسين ليملك في األرض ألف        

  . لك سموا باأللفيةسنة ولذ

هناك تفسير اعتمد تاريخيا في العقيـدة المـسيحية         

ينص على أن األمـة اليهوديـة انتهـت بمجـيء         

المسيح، وأن خروج اليهود من فلسطين كان عقابا        

لهم على صلب السيد المسيح، وأن فلـسطين هـي     

إرث المسيح للمـسيحيين، إال أن ظهـور حركـة          

ـ اإلصالح الديني في أوروبا في الق       تبنت  ١٦رن ال

، وأنهـم   "اليهود هم شعب اهللا المختـار     "مقولة أن   

األمة المفضلة عند الرب، وأن هناك وعـدا إلهيـا      

لذا ارتبط اإليمان المسيحي     يربط اليهود بفلسطين،  

البروتستانتي بعد حركة اإلصالح باإليمان بعـودة       

المسيح الثانية بشرط قيام الكيان الصهيوني علـى        

  .كل أرض فلسطين

حدث انقسام بين منظري المسيحية الصهيونية في       و

ـ  ، وظهـرت مدرسـتان، البريطانيـة       ١٩القرن ال

الداعمة لنظرية تحول اليهود للمسيحية قبل عودتهم       

لفلسطين كمسيحيين، واألميركية التي آمنـت بـأن        

اليهود سيعودون إلى فلسطين كيهود قبل تحـولهم        

  . للمسيحية

ـ       س األيرلنـدي  ورأس فكر المدرسة األميركية الق

 الـذي يعتبـر بمثابـة األب        جون نيلسون داربي  

  . الروحي لحركة المسيحية الصهيونية األميركية

 عاما بشر داربي لنظريته بكتابة العديد       ٦٠ وخالل

من المؤلفات التي فصلت رؤيته لنظريـة عـودة         

وقام داربي بـست    . المسيح الثانية، ونظرية األلفية   

تحدة، ومن ثم أصبح    زيارات تبشيرية للواليات الم   

  . داعية مشهورا ومدرسا له أتباع كثيرون

وحمل لواء الحركة من داربي عدة قـساوسة مـن     

 الذي عرف بترويجه لنظرية     داويت مودي أشهرهم  

  يـوجين بالكـستون     ويليام، و "شعب اهللا المختار  "

 وأكد فيه   ١٨٨٧ عام   "المسيح آت "الذي ألف كتاب    

ءته للتوراة في   على نظرية حق اليهودي طبقا لقرا     

إال أن أكثر المنظرين تطرفا كان القـس        . فلسطين

إنجيـل  " الذي ألف كتابا عنوانه      سايروس سكوفيلد 

، وهو الكتاب الذي    ١٩١٧ عام   "سكوفيلد المرجعي 

أصبح بمثابة المرجـع األول لحركـة المـسيحية         

  .الصهيونية

ومن أشهر السياسيين الذين أسهموا في نمو حركة        

نية عضو البرلمـان البريطـاني      المسيحية الصهيو 

، وكـان شافتـسبري مـسيحيا       اللورد شافتسبري 

محافظا وعلى عالقة جيـدة بـصانعي الـسياسة         

ـ     وفي العام  . ١٩البريطانيين في منتصف القرن ال

 ذكر شافتسبري في مقال نشر في دوريـة         ١٨٣٩

يجب أن نشجع "أنه  Quarterly Reviewشهيرة 

كبيـرة، حتـى    عودة اليهود إلى فلسطين بأعـداد       

يستطيعوا مرة أخرى القيام بالرعي فـي سـامراء         

 عامـا مـن ظهـور       ٥٧، وكان ذلك قبل     "والجليل

وكــان اللــورد الحركــة الــصهيونية العالميــة، 
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شافتسبري هو أول من وصف اليهـود وفلـسطين         

    ".لوطن بال شعب.. شعب بال وطن " قائال

 مؤسس الصهيونية الحديثة هو      تيودور هرتزل  يعد

، "الصهيونية المـسيحية  "ن استخدم مصطلح    أول م 

المسيحي الـذي   "وعرف المسيحي المتصهين بأنه     

، بعد ذلك تطور المصطلح ليأخذ      "يدعم الصهيونية 

بعدا دينيا، وأصـبح المـسيحي المتـصهين هـو          

اإلنسان الذي يساعد اهللا لتحقيق نبوءته من خـالل         "

دعم الوجود العضوي إلسرائيل، بدال من مساعدته       

حقيق برنامجه اإلنجيلي مـن خـالل جـسد         على ت 

  ". المسيح

تيودور هرتزل نفسه آمن وطـرح فكـرة الدولـة          

اليهودية ولم تكن دوافعه دينية باألساس، فهو قومي        

علماني، وأعلن استعداده لقبول استيطان اليهود في       

أوغندا أو العراق أو كندا أو حتى األرجنتين، أمـا          

بأن فلسطين هي   المسيحيون المتصهينون فقد آمنوا     

وطن اليهود، واعتبروا ذلك شرطا لعودة المسيح،       

لذا انتقدوا الموقف المتساهل مـن قبـل تيـودور          

  .هرتزل

  أدبيات حركة المسيحية الصهيونية
تلتقي الحركتان الصهيونية اليهودية والـصهيونية      

مـشروع إعـادة بنـاء الهيكـل         "سيحية حول الم

اليهودي في الموقع الذي يقـوم عليـه المـسجد          

لذا فالهدف الذي تعمل الحركتـان      . "األقصى اليوم 

على تحقيقه يتمحور حول فرض سـيادة يهوديـة         

أرض اليهـود   "كاملة على كل فلسطين بدعوة أنها       

ومن شأن ذلك أن يـؤدي إلـى تعمـيم          " الموعودة

  . على كل العالمالبركة اإللهية

وترجمت معتقدات هذه الحركة بداية فـي العـام         

الذي أيد فكرة وطن     "وعد بلفور  مع صدور    ١٩١٧

وافق أغلب البروتستانت   " قومي لليهود في فلسطين   

األميركيين على هذه الفكرة واعتبروا تنفيذها واجبا       

  .دينيا راسخا

وتأثرت المسيحية الصهيونية بثالثة توجهات يجمع      

 خلفية التفسير الديني المعتمد على النصوص       بينها

ــات    ــذه التوجه ــاين ه ــم تب ــة، ورغ التوراتي

بعضها مع بعض أحيانا، فـإن التفـسير         وتناقضها

الحرفي للتوراة واإليمان بضرورة مساعدة إسرائيل    

  :والحركات الثالث هي. جمع بينهم

ــالم  .١ ــة الع حركــة تهــتم بقــضية نهاي

  .ومؤشراته

 من اليهود من    حركة تهتم بقضية التقرب    .٢

  .أجل المسيح

حركة تركز على الدفاع عـن إسـرائيل         .٣

وعلى مباركتها ودعمها بكل ما هو ممكن       

  .ومتاح

وأهم ما يجمع بين المسيحية الصهيونية واليهوديـة     

  : اليوم يمكن تلخيصه في ثالث نقاط أساسية

  .التراث المسيحي اليهودي المشترك .١

  .األخالق اليهودية المسيحية .٢

  .ألدبي واألخالقي بدعم إسرائيلااللتزام ا .٣

تترجم حركة المسيحية الصهيونية أفكارهـا إلـى        

سياسات داعمة إلسرائيل، وتطلـب ذلـك خلـق         

منظمات ومؤسسات تعمل بجد نحو تحقيـق هـذا         

 لذا قامت حركـة المـسيحية الـصهيونية       . الهدف
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اللجنة المسيحية  "بإنشاء العديد من المؤسسات مثل      

مؤسسة االئـتالف    و "اإلسرائيلية للعالقات العامة  

، ومن أهداف   "الوحدوي الوطني من أجل إسرائيل    

هذه المؤسسات دعم إسـرائيل لـدى المؤسـسات         

  . األميركية المختلفة، السياسي منها وغير السياسي

 مـن أتبـاع     مليونـا  ٤٠ما يقـرب مـن       وهناك

داخـل الواليـات المتحـدة       الصهيونية المسيحية 

وحدها، ويزداد أتباع تلك الحركة خاصـة بعـدما         

أصبح لها حضور بارز في كل قطاعات المجتمـع         

  . األميركي

ويشهد اإلعالم األميركي حضورا متزايدا لهم حيث       

 محطـة تلفزيونيـة،     ١٠٠إن هناك ما يقرب من      

عمـل   محطة إذاعية وي   ١٠٠٠إضافة إلى أكثر من     

  . ألف قسيس٨٠في مجال التبشير ما يقرب من 

وامتد نفوذ الحركة إلى ساسة الواليـات المتحـدة         

بصورة كبيرة وصلت إلى درجة إيمان بعض مـن         

شغل البيت األبيض بمقوالت الحركة واالعتـراف       

 جيمـي كـارتر   الرئيـسان الـسابقان     . بهذا علنيا 

كانـا مـن    " جمهوري "رونالد ريغان و" ديمقراطي"

 الرؤساء األميركيين إيمانا والتزاما بمبـادئ        أكثر

  . المسيحية الصهيونية

تحالف المسيحية الصهيونية واليهودية 

 الصهيونية
 واشنطن كاتب عربي مقيم في / هشام سالم

٢٩/١٢/٢٠٠٦  

 سـتيفين   دراسة حديثة للباحثين األميركيين    أكدت

 أنه بعد نهاية الحرب الباردة     والت وجون ميرشيمر  

اك مبرر منطقي السـتمرار العالقـات       لم يعد هن  

الخاصة بين الواليات المتحدة وإسـرائيل بـشكلها        

المبـادئ الديمقراطيـة    "الحالي، كمـا أن مبـرر       

 ال يتماشى مع السياسات اإلسرائيلية لما       "المشتركة

  .فيها من انتهاكات لحقوق اإلنسان وللقوانين الدولية

وتوحي الدراسة بأن جذور خطر اإلرهـاب التـي        

واجه الواليات المتحدة اليوم متعلقـة باسـتمرار        ت

الدعم األميركي إلسرائيل، وإن إسرائيل لـم تعـد         

 نظرا لـصعودها لمرتبـة القـوة        "دولة بال حيلة  "

وهذا مـا   . العسكرية األولى بال منازع في المنطقة     

األسباب األخرى التـي تعتمـد       يفرض البحث عن  

  .سرائيلالدعم إل عليها الواليات المتحدة في تقديم

  تحالف اليمين المسيحي واللوبي اإلسرائيلي
 البروتستانت األصـوليين  كان الحصول على دعم     

مهما بالنسبة للحزب الجمهوري، ثم أضيف إلـى        

بحاجـة إلـى دعـم       ذلك قناعة مفادها أن الحزب    

الطبقات المتوسطة أيضا وليس فقط شريحة متدينة       

  .بعينها

ـ         صادية وكان هناك إدراك بـأن الـسياسات االقت

للجمهوريين تضر نفس الطبقات التي يسعى الحزب 

إلى كسب تأييدها، حيث إن الحزب متمسك بمبادئ        

االقتصاد الحر ما يقلص من البرامج الحكومية التي        

  .تدعم الطبقات المتوسطة والمنخفضة الدخل

فما المبرر الذي سيقنعهم بتأييد الحزب الجمهوري       

يون اإلجابة  رغم سياساته الضارة؟ ووجد الجمهور    

المبـادئ  " أو   "المبـادئ المـسيحية   "فيما يـسمى    

وهكذا بـدأ التيـار   . Family Values "األسرية

اليميني يدعي أنه المحافظ الرئيس على األخالقيات       

المسيحية األصيلة التي فقدت في المجتمع نتيجـة        

، وهكذا تحول الحـزب     الليبراليةصعود التيارات   
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 حزب األخالق   الجمهوري من حزب األثرياء إلى    

  .المسيحية

وال ينسب بداية التحالف بين الصهيونية المـسيحية        

والصهيونية اليهودية ليوم محدد، فهذا التحالف ناتج       

عن تطورات متصلة منذ زمـن بعيـد، فاإليمـان          

بحتمية ظهور دولة يهودية في فلسطين كجزء من        

النبوءة التوراتية لعودة المسيح أمر يعـود للقـرن         

ن باستطاعتنا أن نتـابع نمـو هـذا         السادس، ولك 

  .التحالف بالواليات المتحدة خالل القرن الماضي

من الجدير بالذكر أن أول جهد أميركـي للـدعوة          

إلنشاء دولة يهوديـة ال ينـسب إلـى المنظمـات      

وليـام  اليهودية بل للمبشر المـسيحي األصـولي        

  .بالكستون

 حملـة سياسـية     ١٨٩١وقد شن بالكستون عـام      

 من أجـل     بنيامين هاريسون  لرئيسللضغط على ا  

ورغم أنهـا لـم     . دعم إنشاء دولة يهودية بفلسطين    

تسفر عن شيء، تعتبر حملة بالكـستون الظهـور         

  .األول للصهيونية المسيحية في السياسية األميركية

ورغم أن الصهيونية المسيحية لم تختف تماما فـي         

العهود التالية، فإن عودتها الحقيقية إلـى الـساحة         

 عنـد اإلعـالن عـن       ١٩٤٨اسية كانت عام    السي

تأسيس إسـرائيل، وزادت قـوة بعـد االسـتيالء          

ــاع   ــة وقط ــضفة الغربي ــى ال ــرائيلي عل اإلس

وشرقي القدس ومرتفعات الجوالن الـسورية       غزة

، حيـث إن    ١٩٦٧عام   وصحراء سيناء المصرية  

المجتمع البروتستانتي األصولي نظر لهذا الحـدث       

ـ   بانبثاق دولة يهوديـة     "ةالنبوءة التوراتي "كتحقق ل

  .بفلسطين

وفي هذا اإلطار كتب مفكر مـسيحي صـهيوني         

" المسيحية اليـوم  "مباشرة بعد الحرب في دورية      

Christianity Today"      للمرة األولى منذ أكثـر

 سنة القدس اآلن في أيدي اليهـود مـا          ٢٠٠٠ من

يعطي دارسي الكتاب المقدس إيمانا متجـددا فـي         

  ".دقته وصحة مضمونه

  تصهين اليمين المسيحي األميركي
في حقبة السبعينيات والثمانينيات تحولت ظـاهرة       

تصهين اليمين األميركي، وتحالفه مع الـصهيونية       

وقبل . اليهودية إلى عنصر دائم في الواقع السياسي      

عرض تفاصيل هذا التحالف يجوز ذكـر النقـاط         

  :التالية

ال يقتصر التحالف المسيحي الـصهيوني       •

ح األميركي، فعالقة الحكومـة     على المسر 

ــسيحية    ــات الم ــرائيلية بالمنظم اإلس

ويقـال  . الصهيونية تمثل بعدا هاما للحلف    

إن دور المنظمات المسيحية المتصهينة في 

جلب الدعم األميركي إلسـرائيل يرتفـع       

  . في أوقات حكم حزب الليكود عادة

تحالف الصهيونية المسيحية مع الصهيونية      •

 المتحدة لـيس تحالفـا      اليهودية بالواليات 

شامال، فبعض عناصر اللوبي اإلسرائيلي     

غير مرحبين بمشاركة الجانب المـسيحي      

  .الصهيوني في دعم إسرائيل

بعكس االعتقاد السائد، التيـار المـسيحي        •

الصهيوني يمثل قوة سياسية مستقلة عـن       

اللوبي اإلسـرائيلي مـن حيـث الفكـر         

 األيديولوجي والهوية ودوافع تقديم العون    

  .إلسرائيل
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وازدادت صالبة هذا التحـالف قـوة فـي نهايـة           

الــسبعينيات وبدايــة الثمانينيــات عنــدما بــدأت 

شخصيات بارزة من تيار اليمين المسيحي تقر علنا        

بأن دعم إسرائيل فرض ديني لكل مسيحي، فقد قال       

 ألغلبيـة األخالقيـة   " مؤسس حركة    جيري فالويل 

Moral Majority Movementــوف "  إن الوق

ضد إسرائيل هو كالوقوف ضد الرب، نحن نؤمن        

بأن الكتاب المقدس والتـاريخ يثبتـان أن الـرب          

يجازي كل أمة بناء علـى كيفيـة تعاملهـا مـع            

  ".إسرائيل

منـاحم  وقد قدم رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق       

 لفالويل عام   Jabotinskyجائزة جابوتنسكي   بيغن  

  . تقديرا لدعمه إلسرائيل١٩٨١

 منظمـة الـسفارة      تأسـيس  ١٩٨٠عام  كما شهد   

 بالقدس بهـدف تقويـة الـدعم        المسيحية العالمية 

وكانت القدس شهدت   . المسيحي العالمي إلسرائيل  

 أو  منظمـة جـسور للـسالم      تأسيس   ١٩٧٦عام  

Bridges for Peace    التي تصف مهمتهـا فـي

نعطي من خـالل    "تحقيق السالم على النحو التالي      

واء داخل أو خـارج     برامجنا فرصة للمسيحيين، س   

أمام الرب   الكتابيةإسرائيل، للتعبير عن مسؤوليتهم     

  ".كأولياء إلسرائيل وللمجتمع اليهودي

وكانت هناك عدة عوامل ساعدت علـى صـالبة         

 الصهيونية المـسيحية والـصهيونية      التحالف بين 

  :اليهودية

 ظهور اليمين المسيحي ما أدى إلـى        :أوال •

انتشار الفكر الصهيوني المسيحي داخـل      

  .اليمين األميركي

 نجاح جهـود اللـوبي اإلسـرائيلي        :ثانيا •

بالواليات المتحدة في تقوية دعم واشنطن      

  .١٩٦٧إلسرائيل بعد حرب 

ـ        :ثالثا • وز  نجاح حزب الليكـود فـي الف

ومـن  . ١٩٧٧بأغلبية الكنيـست عـام      

المعروف أن سياسات رئـيس الـوزراء       

 للتوســع فــي بنــاء  بــيغناإلســرائيلي

المستوطنات حظيت بتشجيع المـسيحيين     

الصهيونيين األميـركيين، وربمـا كـان       

استخدامه المتكرر لالسم التوراتي للضفة     

 Judea and "يهـوذا وسـامرة  "الغربية 

Samaria    علـى    في تصريحاته سـاعد 

إحياء فكرة عودة المسيح وصـلتها بقيـام    

  .الدولة اليهودية عند اليمين المسيحي

نواياه في أواخر السبعينيات،     وكشف التحالف عن  

 جيمي كـارتر  عندما أعلن الرئيس األميركي آنذاك      

ترحيبه بفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، فقامت       

 تلك المنظمات اليهودية والمسيحية الصهيونية بإدانة

إعـالن نـشر فـي الـصحف      الفكرة من خـالل   

  .األميركية

 فكـان مـن      رونالد ريغان  أما الرئيس الجمهوري  

المؤمنين بالصلة بين إنـشاء الدولـة اإلسـرائيلية         

وعودة المسيح، وجاء ذلك في حديث دار بينه وبين         

لجنة الشؤون العامة اإلسـرائيلية األميركيـة        مدير

  . األسبق)أيباك(

بجامعة نـورث   ستاذ العلوم الدينية    وتشير دراسة أل  

 إلـى أن منظمـات      دونالد واغنـر    بشيكاغو بارك

 والمؤسسات المسيحية   إيباكاللوبي اإلسرائيلي مثل    

الصهيونية اشتركوا في تنظـيم نـدوات بالبيـت         
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األبيض لحث إدارة ريغان على مـساندة الموقـف         

  .اإلسرائيلي

وحضر تلك الندوات قيـادات التيـار المـسيحي         

جيري فالويل وبـات روبرتـسون      يوني مثل   الصه

ومستـشار األمـن     ،وتيم الهاي وإدوارد مـاكتير    

 أوليفر نـورث  و ،روبرت ماكفرلين القومي األسبق   

  .عضو مجلس األمن القومي في عهد ريغان

وفي واقعة تبرز قوة التيار المسيحي الـصهيوني،        

 أنه بعد تـدمير إسـرائيل للمفاعـل         واغنريكتب  

 لم يقم رئيس الوزراء     ١٩٨١ام  النووي العراقي ع  

بالرئيس األميركي، بل     باالتصال  بيغن اإلسرائيلي

 طالبـا  جيري فالويلبأكبر زعماء اليمين المسيحي  

منه أن يشرح للمجتمع المسيحي األميركي أسـباب    

  .الضربة اإلسرائيلية للعراق

 نجح في إقناع الـرئيس       فالويل  أن  واغنر ويضيف

ارجية بمجلس الـشيوخ    السابق للجنة العالقات الخ   

 ليصبح مؤيدا للـضربة اإلسـرائيلية       جيسي هيلمز 

  .بعدما كان من أكبر منتقديها

  تراجع نسبي في عهد كلينتون
وهبطت قوة التحالف المتصهين في عهد الـرئيس        

 ولم تظهر له قوة كبيـرة       بيل كلينتون  الديمقراطي

  :على السطح لعدة أسباب منها

قـرر   أيبـاك مع منظمة    كلينتون   خالف •

 إسـحق   رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك   

 أن يتعامـل مباشـرة مـع اإلدارة         رابين

األميركية دون عون منظمات اللوبي مـا       

  .دفع الحلف الصهيوني إلى الهوامش

لم يرض معظم أعضاء اليمين المـسيحي        •

عن نتائج مباحثات أوسلو ودعـم البيـت        

  .األبيض لها

سيطرة حـزب العمـل علـى الكنيـست          •

قة إسرائيل باليمين المسيحي    أضعفت عال 

المتصهين حيث إن األخير عادة يفـضل       

  .التعامل مع حزب الليكود

  تأثير فوز حزب الليكود اإلسرائيلي
 على  ١٩٩٦ بانتخابات    الليكود وبالتالي ساعد فوز  

إعادة إحياء هذا التحالف، خاصـة مـع صـعود          

وقـد أقـام    .  إلى رئاسة الحكومة   بنيامين نتنياهو 

ات وطيدة مع المنظمـات المـسيحية       نتنياهو عالق 

الصهيونية خالل خدمته مندوب إسـرائيل الـدائم        

  .باألمم المتحدة في نيويورك

 مـن المنظمـات      نتنياهو وعند بداية خدمته طلب   

المسيحية الـصهيونية جمـع التبرعـات الماليـة         

انخفاض تبرعات المنظمات اليهودية    إلسرائيل بعد   

جتمعـات  األميركية جراء خالفـات اعتـرت الم      

  .اليهودية بأميركا

وقد شجع نتنياهو حلفاءه باليمين المسيحي على شن        

فـي هـذا    . الحمالت اإلعالمية ضد مسيرة السالم    

السياق قام نتنيـاهو بـدعوة القيـادات المـسيحية          

األصولية األميركية لعقد مؤتمر بإسرائيل إلعـالن       

وعند عـودتهم   . دعم موقفها المعادي لعملية السالم    

 المتحدة شنت تلك المنظمات حملة إعالمية للواليات

  .تقسيم القدس ركزت على انتقاد مقترح

كما رددت تلك المنظمات ادعاءات إسرائيلية عـن        

  .سوء معاملة السلطة الفلسطينية للمسيحيين

  



 التحدي الصهيوين                        )٤-١٣(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين
         مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية           ٦٠ من٣٢                                                       ٢٠٠٧ -شباط

  في عهد جورج بوش
عاد دور التحالف المسيحي اليهودي ليبرز مجـددا        

جورج بـوش    ويقوى في عهد الرئيس الجمهوري    

  :، وينسب ذلك لعدة أسباباالبن

تحكم الليكود في الحكومة اإلسرائيلية مـا        •

قوى من دور المـسيحيين الـصهيونيين       

  .بالواليات المتحدة

نجاح الحزب الجمهوري فـي انتخابـات        •

 مــا قــوى مــن نفــوذ اليمــين ٢٠٠٠

  .ومنه التيار المسيحي المتصهين المسيحي

/ الحادي عشر من سبتمبر   وقوع هجمات    •

زز الفكر المسيحي المتـصهين،     ع أيلول

وساعد على تقوية التحالف بين المنظمات      

اليهودية والمسيحية بالواليـات المتحـدة      

اإلسـالم   "كنوع مـن التـصدي لخطـر      

  ".األصولي

 برز دور ملحوظ للتحالف      بوش وفي عهد الرئيس  

يركيـة  الصهيوني في تحديد مسار الـسياسة األم      

، ومـن أمثلـة ذلـك الحملـة         ٢٠٠٢خاصة عام   

اإلعالمية الشرسة التي شنها التحالف الـصهيوني       

ضد دعوات بوش إسرائيل لالنسحاب من الـضفة        

الغربية، وأدت تلك الحملة إلى تراجع بوش عـن         

  .موقفه والتوقف عن مطالبة إسرائيل باالنسحاب

وظهرت في السنوات الماضية منظمـات يمينيـة        

  قف بجانب إسـرائيل    مؤيدة إلسرائيل مثل  مسيحية  

 التي أسسها أحد أعـضاء  Stand for Israelأو 

  .غاري بوار اليمين المسيحي ويدعى

  

وقد حضر أول مؤتمر سـنوي للمنظمـة الـسفير          

 وزير العدل   دانيال أيالون  اإلسرائيلي في واشنطن  

 إضافة إلـى العديـد مـن        جون آشكروفت السابق  

  .أعضاء الكونغرس

 خطوط بيانية صاعدة وهابطة في وجودها فهي إذن

وتأثيراتها في المحيط الثقافي والسياسي الذي تعمل       

.فيه

تحالف الصهيونية المسيحية مع 

 المحافظين الجدد
 واشنطن صحفي عربي مقيم في / عماد مكي

٢٧/١٢/٢٠٠٦ 

عام عن التحـالف     تصور رسم المقال يحاول هذا 

 فـي   المحافظين الجـدد  و بين المسيحية الصهيونية  

من مظـاهر    الواليات المتحدة، ويشير إلى طرف    

 في تكوين   الحزب الجمهوري تحالف، ودور   ال هذا

المحافظين الجدد والمـسيحيين    بيئة مناسبة تجمع    

  .الصهيونيين

  الحزب الجمهوري حاضنة الجميع
مظلة المحافظين الجدد السياسية المتمثلة فـي        تعد

البيئـة األفـضل السـتقطاب       الحزب الجمهوري 

كبيرة مـن المـسيحيين المتـصهينين، ألن         أعداد

 عموما حيـث    المتدينينمفضل لدى   ال هو الحزب

الحزب فكرا أحاديا في الـسياسة الخارجيـة         يتبنى

ويفضل الحلول العسكرية على الحلول الدبلوماسية      

وهذه نقطة تعـارضٍ بيـنهم وبـين        . أو السياسية 

 الذين يرون ضرورة التعاون     المحافظين التقلديين 

ــة،     ــسياسة الخارجي ــي ال ــاء ف ــع الحلف م

الـذي كـان مـن أهـم         جميس بيكر  هؤالء ومن
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 رونالـد   شخصيات إدارة الرئيس األميركي األسبق    

  .ريغان

ويدعم الناخبون المؤيدون للمسيحيين المتـصهينين      

الحزَب الجمهوري في االنتخابات داخل الواليـات       

في  تعداد أتباع المسيحية الصهيونية    ويقدر. المتحدة

القـس  الواليات المتحدة وفق دراسة للبروفيسور       

 في شـيكاغو     نورث بارك   من جامعة  غنردونالد وا 

مـن  % ٣٠ نسمة يشكلون حوالي      مليون ٤٠بنحو  

مجمل عدد أتبـاع الـصهيونية المـسيحية فـي           

  . مليون نسمة١٣٠ والذي يقدر بنحو العالم

  أسباب التحالف
ــرى ــري ــافظين  أن  واغن ــين المح ــالف ب التح

 ١١بعد أحـداث     والصهيونيين المسيحيين استطاع  

 توسيع ما يـسمى الحـرب       ٢٠٠١ أيلول/سبتمبر

علـى   حـرب إسـرائيل    على اإلرهاب ليـشمل   

  .الفلسطينيين

هذا التحـالف إلسـرائيل    يؤكد في دراسته أن دعم 

التي تؤديها إسـرائيل أو      نابع من إيمانهم بالوظيفة   

كما جاء في التوراة تمهيدا لعـودة المـسيح        اليهود

وأصول الدعم ترجع إلى أنـه مـن        . عليه السالم 

دينية يركز الكثير من القساوسة المتشددين      الناحية ال 

في الواليات المتحدة خاصة فيما يعرف بواليـات        

في الجنوب األميركي  Bible Belt حزام اإلنجيل

على الدراسات الخاصـة     ،تكساس وجورجيا مثل  

 وعودة المسيح ودور اليهود فـي       "نهاية العالم "بـ

ثم تحولهم إلـى     مجدونهرمعركة نهاية العالم أو     

  .المسيحية أو فنائهم بالكامل

وكثير من العامة، خاصة من أوسـاط المجموعـة         

الكبرى من المتدينين العاديين الذين اكتشفوا ديـنهم    

، "ولدوا للمسيحية من جديد    "مؤخرا ويطلق عليهم  

يعتقدون أنه يتعين عليهم الدخول في خندق واحـد         

رأسـهم  مع مناصرين آخرين إلسـرائيل وعلـى        

، ألن هذا التيار هـو      المحافظين الجدد بالطبع تيار   

الذي يساعد إسرائيل على اإلسـراع فـي عـودة          

  .المسيح واالقتراب من نهاية العالم

ويشير واغنر إلى أن المسيحيين الصهيونيين يرون       

الدولة الحديثة في إسرائيل باعتبارها تحقيقا لنبوءة       "

سـيا وماليـا    توراتية، وأنها بهذا تستحق دعما سيا     

  ". ودينيا

فـي دراسـته عـن الـصهيونية          واغنـر  ويعتقد

دعمها للمحافظين الجدد وإلسـرائيل      أن المسيحية

هو دعم تحركـه المـشاعر المعاديـة لإلسـالم          

والتعصب الديني أكثـر مـن المـشاعر الدينيـة          

 ويستشهد بتصريحات المحافظ األميركي   . المسيحية

 أثناء الحرب   في تعليق له    حينما قال  بات بيوكانان 

إن المرء : "على لبنان وفلسطين   اإلسرائيلية األخيرة 

ليتساءل إن كان هؤالء المسيحيون يهتمون فعال بما        

يحدث إلخواننا المسيحيين في لبنان وغزة، والذين       

يعيشون دون كهرباء بـسبب الـضربات الجويـة         

اإلسرائيلية، وهو شكل محرم من أشكال العقـاب        

ون صرف صحي، يأكلون    الجماعي الذي تركهم د   

طعاما متعفنا، ويشربون مياها ملوثـة، ويعيـشون        

أياما في الظالم ودون كهربـاء فـي هـذا الحـر      

  .٢٠٠٦تموز "/الرهيب في شهر يوليو

  أمثلة للتحالفات واألدوار
   شـــــيا-تحـــــالف وولـــــسي: أوال

 أنـه  Freedom House بيت الحريةيعرف عن 

 أنـه   ويعرف عنه . هيئة تدافع عن حقوق اإلنسان    

  .يقع تحت سيطرة المحافظين الجدد بشكل كبير



 التحدي الصهيوين                        )٤-١٣(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين
         مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية           ٦٠ من٣٤                                                       ٢٠٠٧ -شباط

الكثير من التمويل من الحكومة      ويتلقى هذا المركز  

هيئـة الوقـف القـومي      " األميركية خاصة مـن   

 بعد ذلك بدفع تلـك       بيت الحرية   ليقوم "للديمقراطية

األموال الحقا للعديد مـن المنظمـات والهيئـات         

 لتنفيـذ أو    القومية والمحلية األخرى في دول العالم     

لترويج سياسات محافظة يدافع عنها بما يبعد شبهة        

  .تدخل الحكومة األميركية مباشرة

هذه المؤسسة إلى دعم     التمويل الصادر عن   ويوجه

المشاريع التي تعكس وجهة نظر المحافظين الجدد       

تبـادل   "المالمح الصهيونية، ومنها مـشروع     ذات

 Multiregionalالمقاالت من المناطق المتعددة 

Exchange project " الذي يجمع ويوزع مقاالت

من متعاطفين مع حركة المحافظين الجدد وينشرها       

في العالم مجانا ويعمل على ضمان تناقلهـا بـين          

  .أوساط اإلعالم األجنبي

تحت مظلة بيـت    –وخالصة التعاون بين التيارين     

بيت الحرية للحريات الدينية    "هو برنامج    -الحرية

إذ يقف هذا المركز الفكري والبحثـي       . "في العالم 

العربية واإلسالمية   للدول وراء أشد التقارير انتقادا   

خاصة فيما يتعلق بمواقفها من إسـرائيل واليهـود         

وانتقادات الدول العربيـة إلسـرائيل، وتـصنيفه        

  .المستمر لها على أنها مواقف معادية للسامية

كما أنه يصور وبإلحـاح إسـرائيل علـى أنهـا           

قراطية الناصعة الوحيدة في المنطقـة التـي        الديم

  .تستحق الدعم األميركي المستمر

وقطبا هذا التعاون في بيت الحرية همـا رئـيس          

ــبق   ــة األس ــتخبارات األميركي ــيمس االس ج

واألصـولية   وهو من المحافظين الجـدد     وولسي

برنامج مراقبة الحريات الدينيـة     المسيحية، ومديرة 

  .نينا شيافي المركز 

  ولسيجيمس و

محافط جديد وعضو في معهد يتبع المنهج اليميني        

مركز "في الترويج لسياسة الليكود اإلسرائيلي وهو       

تحرير "منظمة   وهو أيضا عضو  . "سياسات األمن 

 التي تهدف إلـى الـتخلص مـن اعتمـاد           "أميركا

. الواليات المتحدة على النفط العربـي اإلسـالمي       

ائل في وس  حضوره الواسعجيمس وولسيواستغل 

للتبرير الفكري لغـزو العـراق       اإلعالم األميركية 

ومبدأ الحروب االستباقية، أحد أهم الموضـوعات       

  .المفضلة لدى المحافظين الجدد

للمعهـد   "وهو كذلك عضو في اإلدارة االستشارية     

، وهي مؤسـسة أميركيـة   "اليهودي لألمن القومي  

تسعى للتعاون العسكري بين إسرائيل والواليـات       

ــدة  ــى  المتحـ ــل علـ ــة وتعمـ األميركيـ

الواليات المتحدة العسكرية من أجل      طاقات تسخير

  .المصالح اإلسرائيلية في المنطقة العربية

  نينا شيا

 عضو أيضا في لجنة الحريـات الدينيـة         نينا شيا 

 التي أسسها الكـونغرس عـام       USCIRFالدولية  

اليمـين   ، تحت ضغوط قويـة مـن تيـار        ١٩٩٨

  .ن المتصهينينوفروعه من المسيحيي المسيحي

وراء  تشددها الديني ووقوفها    نينا شيا  وعرف عن 

حملة دشنت مؤتمرا برعاية بيت الحرية عقد فـي         

 من  ١٠٠  جلب أكثر من   ١٩٩٦ كانون الثاني /يناير

لمناقشة ما أسموه اآلراء     قادة المسيحيين والكنائس  

. ضد المسيحية فـي العـالم     واألعمال التي ترتكب  



 التحدي الصهيوين                        )٤-١٣(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين
         مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية           ٦٠ من٣٥                                                       ٢٠٠٧ -شباط

ركة مسيحية نهـضوية    وتسبب ذلك المؤتمر في ح    

  .كبيرة، تمت باالشتراك مع نشطاء يهود

 على الكثيـر    نينا شيا ، تظهر    وولسي ومثلها مثل 

من المحطات المـسيحية المتـشددة واإلذاعـات        

وتبـرز مواقفهـا مـن العـالم العربـي           الدينية،

وتقف شيا أيضا وراء مطالب متعددة      . واإلسالمي

بفرض عقوبات على السودان وإجـراءات ضـد        

لمملكة العربية السعودية ومصر بحجة اضـطهاد       ا

  .األقليات الدينية

   بــــروغ-تحــــالف هــــاغي: ثانيــــا

ومن المنظمات الحديثة األخرى التي تجمـع بـين         

 المسيحية الصهيونية والمحافظين الجـدد منظمـة      

 التي يرأسها   "مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل    "

االنتقـال   ، الـذي أراد    جون هاغي  القس األصولي 

مـن  " مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل    "ندة  بأج

هـاغي  مرحلة التخطيط إلى التحرك المباشر فجاء       

، وهو أحد األشخاص المطّلعـين فـي        بديفد بروج 

واشنطن والمحسوبين علـى المحـافظين الجـدد        

  .المناصرين إلسرائيل، ليكون مديرا تنفيذيا للمنظمة

 تحركا ذكيـا مـن الناحيـة        بروغوقد كان اختيار    

بـروغ  اسية ويعبر عن دهاء واسع، حيث إن        السي

اليهودي الديانة عمل سابقا مديرا لمكتب السيناتور       

، كمـا   أرلين سبكتر الجمهوري عن والية بنسلفانيا     

الوقوف  "أنه مؤلف الكتاب الصادر مؤخرا بعنوان     

لماذا يـساند المـسيحيون الدولـة       : مع إسرائيل 

  ".اليهودية؟

مفسرا سـبب     بروغ وفي مقابلة جرت مؤخرا قال    

عمله لصالح منظمة مسيحية إنه كيهودي محـافظ        

يعتقد أن هذا هو أهم شيء يستطيع أن يقـوم بـه            "

ليس فقط من أجل إسرائيل ولكن أيضا مـن أجـل    

الحضارة اليهودية المسيحية اليوم، والتـي تواجـه     

  ".اإلسالم المتشددتهديدا من 

أنا أعتنق إيماني اليهودي وأسعى     "وكتب عن نفسه    

 معرفة خالقي من خالل الطـرق والنـصوص         إلى

  ".التي قدمها ألسالفي اليهود

رغم أننـي ال أراعـي      "أيضا أنه     بروغ ويوضح

فـإنني  ) الشريعة اليهوديـة   (الهاالشاجميع قوانين   

أعترف بالهاالشا باعتبارهـا المكـون المركـزي        

  ".لديني

ــصهين  ــين المــسيحي المت ــين اليم التحــالف ب

دد إذن هو تحالف فكـري ودينـي        والمحافظين الج 

وسياسي قائم ومنظم وفاعل يعمـل مـن خـالل          

منظمات قوية تنشط فيها رموز وكوادر مؤهلة ولها 

  .حضور، وهي كلها أمور تدعو إلى لفت األنظار

 تأثير المسيحية الصهيونية في السياسة

 األميركية
 كاتب عربي مقيم في واشنطن/زياد أبو الريش

٢٩/١٢/٢٠٠٦ 

المـسيحية  للوقوف علـى تـأثير أتبـاع تيـار          

في السياسة الخارجية األميركية، مـن       الصهيونية

 دينياليمين الالمهم أن ننظر إليهم في سياق صعود 

  . قوة سياسية في الواليات المتحدة األميركية

شهدت نهاية السبعينيات عدة تطورات في المـشهد        

الديني والسياسي للواليات المتحدة عززت من قيام       

مستوى أعلى للتأييد وزادت الوزن السياسي لليمين       

  .الديني بما في ذلك الصهيونيون المسيحيون
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ـ فمع نهاية السبعينيات فاز الجمهوري     مـن   ٤ون ب

انتخابا رئاسيا وسـيطروا علـى الكـونغرس         ١٢

 دورة للمجلس على مدار العقـود       ٢٤ من   ٢ خالل

وكان التـودد إلـى المـسيحيين    . الخمسة الماضية 

المحافظين ضرورة إستراتيجية من جانب الحزب       

  . الجمهوري

ويمثل اليمين المسيحي كتلة انتخابية مهمة، حيـث        

ية هنـاك صـوت     إنه من كل سبعة أصوات انتخاب     

ينتمي لليمـين المـسيحي، وقـد كـان لـسيطرة           

الجمهوريين على هذه الكتلة أكبر األثر في فوزهم        

 سباقات رئاسية، وهيمنوا على مجلـس   ٦  من ٤بـ

 دورة للمجلـس، كمـا      ١٢مـن    ٧ الشيوخ طيلة 

  .سيطروا على مجلس النواب طيلة العقد الماضي

  في اإلدارات األميركية
ضـح نفـوذ الـصهيونيين      هناك أمثلة عديـدة تو    

المسيحيين في اإلدارات األميركية، فعندما صـرح       

 بـأن   ١٩٧٧ عام   جيمي كارتر  الرئيس الديمقراطي 

انبـرى قـادة    " الفلسطينيين لهم حق في وطـنهم     "

ونشطاء الصهيونيين المسيحيين، باإلضـافة إلـى       

 للرد عليه بإعالنات تـصدرت      اللوبي الصهيوني 

وقت قد حـان ألن     ال"الصحف األميركية تقول إن     

يؤكد المسيحيون البروتـستانت إيمـانهم بـالنبوءة     

... التوراتية والحق اإللهي إلسرائيل فـي األرض      

نحن ننظر ببالغ االهتمـام ألي محاولـة لتجزئـة          

الوطن القومي لليهود من قبل أي دولة أو حـزب          

  ".سياسي

 أكثر تحفظـا فـي      كارتروبعد هذه الحملة أصبح     

  .سطينيين خالل فترة رئاستهآرائه العامة عن الفل

بدا التقارب بين الصهيونيين المسيحييين والحـزب       

الجمهوري أكثـر وضـوحا فـي إدارة الـرئيس          

فقد نقلت وكالـة أنبـاء      . رونالد ريغان  الجمهوري

 محادثة بين ريغان ومدير اللجنـة       األسوشيتدبرس

 )أيبـاك (األميركية اإلسرائيلية للـشؤون العامـة       

عندما أعود "ل فيها ريغان لمحدثه المؤيدة لليهود، قا  

بالذاكرة ألنبيائكم األقدمين في التوارة والعالمـات       

التي تتنبأ بالمعركة الفاصلة المسماة هرمجـدون،       

كنا نحن الجيل الـذي سيـشهد        إذا أجدني أتساءل 

  ".وقوعها

جـورج بـوش    أما في إدارة الرئيس الجمهوري      

حيين الحالية فيبدو نفوذ الـصهيونيين المـسي       االبن

أوضح ما يكون، رغم عالقاته القائمة مع اليمـين         

  .المسيحي

وعندما حاول بوش تبني سياسة أكثر استقالال عن        

السياسة األميركية تجاه األوضاع فـي األراضـي        

الفلسطينية المحتلة تصدت لـه منظمـات اليمـين         

المسيحي، فأثناء عملية الدرع الـواقي العـسكرية        

نتهت بعودة القـوات     التي ا  ٢٠٠٢اإلسرائيلية عام   

اإلسرائيلية إلى المدن الفلسطينية في الضفة الغربية       

جـورج   مثل بيت لحم ورام اهللا وجنين، اضـطر       

تحت الضغط الـدولي ألن يبعـث برسـالة         بوش  

 قال لـه    أرييل شارون لرئيس الوزراء اإلسرائيلي    

  ".اسحب قواتك فورا"فيها 

وردا على ذلك حشد قـادة الحركـة الـصهيونية          

أبواقهم اإلعالمية لتعبئة أنصارهم بإرسال   حيةالمسي

آالف االتصاالت الهاتفية والرسـائل اإللكترونيـة       

والخطابات إلى الرئيس تحثه على عـدم الـضغط         

على إسرائيل لوقف عمليتها، ومن يومها لم ينـبس         
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بوش ببنت شفه في أي تعليـق مـشابه يعـارض           

  . العمليات العسكرية اإلسرائيلية

رة بوش األولـى لمحاولـة اغتيـال        وبعد إدانة إدا  

البارز في حركـة المقاومـة اإلسـالمية         القيادي

حزيران /  في يونيو  عبد العزيز الرنتيسي   )حماس(

، حشد الصهيونيون المسيحيون مع اليمـين       ٢٠٠٣

المسيحي أنصارهم لالحتجاج على هذا النقد، وكان       

العنصر األساسي في الحملة هـو التلـويح بعـدم          

  .  االنتخابالتصويت في يوم

 ساعة فقط كان هناك تغير ملحوظ في        ٢٤وخالل  

الخطاب العام للرئيس، لدرجة أنه عندما نجحـت        

الحكومة اإلسرائيلية في اغتيال الرنتيسي كـان رد        

إدارة بوش مدافعا في أغلب األحيان، كمـا كـان          

الشيخ ) حماس(الموقف عند اغتيال مؤسس حركة      

  .أحمد ياسين

  مدنيفي مؤسسات المجتمع ال
يشكل الصهيونيون المسيحيون اليوم أكبـر قاعـدة     

مساندة للمصالح المؤيدة إلسرائيل فـي الواليـات        

المتحدة، فهم يحشدون التأييد السياسي واالقتصادي      

إلسرائيل بين أنصارهم وهم يستهدفون المتـدينين       

على سـبيل المثـال، بـرزت       . المسيحيين عموما 

يرة تـسمى   منظمة جديدة في السنوات األربع األخ     

تعمل جنبا لجنب مع منظمة      ،"قف بجانب إسرائيل  "

 لدعم واستقطاب الجماهير المؤيدة للسياسات      أيباك

  . اإلسرائيلية

وعقدت المنظمة مؤتمرا بعـد المـؤتمر الـسنوي         

أليباك دعت فيه كثيرا من نفس المتحدثين وتبنـت         

  . عددا من نفس السياسات

 غـاري بـوير   وتحدث مرشح الرئاسـة الـسابق       

المؤسس المشارك لمنظمة قف بجانب إسرائيل إلى       

المؤتمر، وحث الحاضرين على معارضة خريطة      

الطريق الرباعية وفكـرة مبادلـة األرض مقابـل         

السالم، وقام آخرون ممن حضروا حفـل عـشاء         

المؤتمر باإلعراب عن العالقة الحميمة بـين إدارة        

بوش والصهيونيين المـسيحيين وكـذلك اليمـين        

  .وسع انتشاراالمسيحي األ

جـون  ومن هـؤالء النائـب العـام األميركـي          

دانيـال  وسفير إسرائيل فـي واشـنطن     أشكروفت

 ريتشارد   وزعيم طائفة المعمدانيين الجنوبيين    أيلون

  .توم دياليوزعيم األقلية بمجلس النواب  الند

توم  وزميله في الكونغرس األميركي      دياليوتسلم  

صدقاء إسرائيل   الجائزة السنوية األولى أل    النتوس

إشادة بنجاحهم في قيادة الكونغرس لتمرير قـرار        

 الذي يؤكد على التضامن القوي      ٣٩٢المجلس رقم   

موقفهمـا  "بين الواليات المتحدة وإسـرائيل فـي        

  ".المشترك ضد اإلرهاب الدولي

وتعتبر إقامة الشبكات والمؤسسات أحد العناصـر       

فـي  األساسية التي تؤثر بها الصهيونية المسيحية       

السياسة الخارجية األميركية التي مكنتها من تعبئة       

وتتركـز  . وسائلها اإلعالمية واالنتخابية والماليـة    

آليات هذا التأثير في طرق العمل السياسي السائدة،        

مراقبة تغطية اإلعـالم     من ذلك على سبيل المثال    

التواصـل مـع مـن       للتطورات السياسية وكذلك  

  .ت المتحدةيقومون بزيارات رسمية للواليا

وهذه الوسائل تشمل كفاءة وجاهزية عاليـة فـي         

حمالت الضغط العام المتعلقة بالمنابر اإلعالميـة       

كذلك تعتبر االجتماعـات    . السائدة ونواب الحكومة  
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واللقاءات الدورية مع نواب الحكومـة األميركيـة        

البارزين في غاية األهمية للتـأثير فـي الـسياسة          

  .األميركية للشرق األوسط

مع ذلك، يجب مالحظة أن العالقات التي تنبنـي         و

عليها هذه اللقاءات تكون أكثر حميمية من كونهـا         

إستراتيجية، ألن كثيرا من النواب لهـم عالقـات         

أو /بالفعل مع جمهور الصهيونية المسيحية و      قائمة

  . اليمين المسيحي األشمل

منظمة السفارة المسيحية   وفي الثمانينيات افتتحت    

تبا لها في منطقة واشنطن بنيويـورك،        مك الدولية

ومنذ ذلك الحين جندت نفسها نقطة ارتكاز للنشاط        

السياسي الضاغط للصهيونية المسيحية في الواليات 

كما برزت خـالل التـسعينيات منظمـة        . المتحدة

تحالف الوحدة الوطنية من أجل إسرائيل عنـصر        

  . ضغط هاما تابعا للصهيونيين المسيحيين

 الوحدة الوطنية من أجل إسـرائيل     تحالف  ويشكل  

غالبية مسيطرة داخل الكـونغرس بالتعـاون مـع         

المتنفذة عندما يتعلـق األمـر بـسن        آيباك  منظمة  

قوانين ترسم سياسة الواليات المتحدة في الـشرق        

كذلك فإن المنظمات الصهيونية المسيحية     . األوسط

واللوبي الموالي إلسرائيل تعتبر من أهم مجموعات       

الخاصة التي التقت مصالحها معـا منـذ        المصالح  

 لتشكل سياسة اإلدارة األميركية تجاه      بوشترشيح  

  .الشرق األوسط

وفي بعض األحيان كانت معظم هذه المجموعـات        

واألهداف السياسية تعمل بعيدا عن الرقابة السياسية  

لكن يجب مالحظة أن ما يجعـل       . لمعظم المحللين 

اسة األميركيـة   تأثير الصهيونية المسيحية في السي    

بهذه الفعالية هو أن جهـودهم تتـضاعف قوتهـا          

بواسطة مجموعات المصالح الخاصة األخرى مثل      

 ومجموعات الـضغط    المحافظين الجدد مجموعات  

  .الصهيونية اليهودية

والتحالف الحالي بـين الـصهيونيين المـسيحيين        

والصهيونيين اليهود والمحـافظين الجـدد يجعـل        

عامة رئيسة للضغط الحالي    الصهيونية المسيحية د  

  . على سياسة الواليات المتحدة في الشرق األوسط

ومع ذلك يجب مالحظة أن هذا النفـوذ لـم يكـن            

ليتحقق لوال حقيقـة مفادهـا أن القـوة الـسياسية           

للصهيونية المسيحية تدفع السياسة األميركية باتجاه      

كانت تميل ناحيته بالفعل نتيجة للعالقة التاريخيـة        

اليات المتحدة وإسرائيل بالنـسبة للـشرق       بين الو 

  . األوسط

المسوغات الدينية للسياسة األميركية 

 إزاء الشرق األوسط
  صحافي عربي مقيم في واشنطن/عادل الدقاقي

خالل الحملـة االنتخابيـة للفـوز        ٢٦/١٢/٢٠٠٦

بترشيح الحزب الجمهـوري لخـوض انتخابـات        

ح إن السيد المـسي    بوش االبن  جورجالرئاسة قال   

هو أفضل فيلسوف سياسي لديه لكونه أنقـذه مـن          

  . طريق الضالل ودله على الصراط المستقيم

هذا المقال يحاول إبراز مدى التسويغ الديني لغزو        

أفغانستان والعراق مـن خـالل التركيـز علـى          

التصريحات الصادرة عن الـرئيس بـوش نفـسه         

الصادرة عن الكنائس األميركية التـي      " الفتاوى"و

وسائل اإلعـالم الدينيـة التابعـة لليمـين         رددتها  

المسيحي عموما وللصهيونية المسيحية خـصوصا      
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واستخدامها لنصوص من اإلنجيل وأسفار التـوراة       

  . لتبرير الحرب) العهد القديم(

   أشعر أن اهللا يريدني :بوش
 ومساعديه  بـوش لمراقبين أن الرئيسيرى بعض ا 

يتعمدون استخدام العبارات ذات المعنى المـزدوج       

التي تظهر على أنهـا عاديـة بالنـسبة للمـستمع           

العادي، لكنها تحمل في طياتها إشارات مـشفرة ال         

يستطيع فكها سوى الشخص الذي يفهـم معناهـا         

  . الحقيقي ويدرك المرجعية الدينية التي تستند إليها

 مـثال إن     بوش ة أخرى، عندما يقول الرئيس    بعبار

منطقة الشرق األوسط تمـر بمرحلـة تاريخيـة         "

ومفصلية يتوجب على شـعوبها االختيـار بـين         

 "الديمقراطية والحرية وبين االستبداد والتطـرف     

يتلقى الشخص العادي هذه العبارة بمعناها السطحي       

والمظهري على أنها تنم عن حسن نيـة والتـزام          

 بالمبادئ األميركية الراسخة المتمثلة     الرئيس بوش 

  .في الدفاع عن الحرية وحقوق اإلنسان

لكن بالنسبة للشخص المتدين، وأعني هنا بالتحديد       

الماليين من أتباع الكنائس اإلنجيلية الذين يشكلون       

القاعدة االنتخابية للرئيس بوش ولليمين المحـافظ،       

تبرز التزام الرئيس بوش بتطبيق حكـم اهللا فـي          

األرض وتحقيق الرؤية التي نص عليها اإلنجيـل        

 أي تخليص   سفر الرؤية والعهد القديم ووردت في     

منطقة الشرق األوسط من قوى الشر الـذي هـو          

شرط أساسي لعودة المـسيح وتحـضير المنطقـة         

لخوض المعركة األخيرة التي سينتصر فيها الخير       

  . على الشيطان وبالتالي إقامة دولة اهللا على األرض

 ١١ منذ الوهلة األولـى لـدى وقـوع هجمـات         و

 على ما يجري صـفة      بوش أضفى   أيلول/ سبتمبر

النزاع الكوني واألبدي، الذي ينص عليه اإلنجيـل        

. والتوراة، بين المؤمنين والدجالين أتباع الـشيطان      

وقال عقب ساعات قليلة من وقوع الهجمات إن تلك 

، "انطالقة الحرب الكونية ضد الشر    "الهجمات تمثل   

 وأضاف أن الواليات المتحدة مدعوة لكي تتحمـل       

الرد على هذه الهجمـات     " وأن   "مهمتها التاريخية "

وشدد على أن النصر    ". هو تخليص العالم من الشر    

مؤكد في هذه الحرب ألن اهللا يقف إلى جانب قوى          

وردد حينهـا   . الخير التي تمثلها الواليات المتحدة    

زمـور  الم خالل خطاب بثتـه وسـائل اإلعـالم       

تقـدم إلـى األمـام       " الذي يقول  ٢٣التوراتي رقم   

ودافع عن الحرية وعن كل ما هو خير وعادل في          

  ".عالمنا

وخالل جميع التصريحات التي سبقت الحرب فـي        

أفغانستان واستمرت حتى بعـدها وصـوال إلـى         

 استخدام   بوش الحرب في العراق، واصل الرئيس    

 اإلنجيـل   التعبيرات الدينية واالستشهاد بفقرات من    

في محاولة لتوضيح نظرته الخاصة لما يجري في        

  .العالم

   باإلنجيلستشهاداَإ للحرب الكنائس تحشد
 معهد  أظهر استطالع للرأي العام األميركي أجراه     

، ٢٠٠٣ آذار/  الستطالعات الرأي في مارس   بيـو 

 أيام قليلة من الحرب فـي العـراق أن نـسبة            قبل

 يؤيـدون اسـتخدام     اإلنجيليين البـيض  من   %٧٧

الواليات المتحدة للقوة العسكرية لإلطاحـة بنظـام       

  . حكم صدام حسين

ويجب اإلشارة هنا إلى أن مجموع اإلنجيليين بلـغ         

 وهو  ٢٠٠٠  مليون شخص خالل عام    ٦٠ أكثر من 

تـأثير  في تصاعد مستمر، وهو ما يظهـر مـدى          

الكنائس اإلنجيلية والقساوسة في بلورة رأي هـذه        

http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate/aspx/print.htm
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الشريحة االجتماعية التي تشكل قاعـدة انتخابيـة        

، وذلك من    بوش والمحافظين الجدد   رئيسة للرئيس 

خالل الترويج للفكرة التـي تعتبـر أن الواليـات          

القائد المتدين والتقي    "المتحدة بقيادة الرئيس بوش   

  .ة اهللا في األرضتعمل على تطبيق مشيئ" الورع

العراق نقطة محورية خـالل أحـداث       : الهاي

  نهاية العالم
أحد أبرز اإلنجيليين المقربين من       تيم الهاي  يعتبر

معهد دراسة اإلنجيليـين     وقال عنه    بوشالرئيس  

 أن الهاي يعتبر الزعيم اإلنجيلي األكثر       األميركيين

تأثيرا في الواليات المتحدة على مـدى الـسنوات         

  .ألخيرة من القرن العشرين ا٢٥الـ

 مرات عدة على شاشـات التلفزيـون         الهاي ظهر

والبرامج الحوارية اإلذاعية للتصريح بأن الحـرب       

سواء في أفغانستان أو العراق ضرورية بالنـسبة        

وذهب إلى حد القول خالل العديد مـن        . للمؤمنين

العراق يشكل نقطة محورية خـالل      "المناسبات إن   

 حيث إن العراق سيلعب دورا      "أحداث نهاية العالم  

 التي ستقع في مجدو     هرمجدونأساسيا في معركة    

  . في فلسطين

وقال في سلسلة مقـاالت وتـصريحات صـحفية         

بوصفه أكبر خبير ديني في شؤون الحشر ويـوم         

بعد غزو العراق وتخليصه مـن حكـم    "القيامة إنه   

 سيـصبح   الطاغية وإعتاق شعبه وإعادة إعمـاره     

عربية الوحيدة التي لن تدخل فـي       العراق الدولة ال  

حرب ضد إسرائيل وضد جيش اهللا خالل الحـرب         

  ". األخيرة

  

صـدام وإخـراج اليهـود مـن        : روبرستون

  أراضيهم
بناء على رؤية أن العراق يمثل جزءا محوريا من         

الصراع الهادف إلـى تحـضير منطقـة الـشرق          

األوسط للحرب األخيرة، حاول بعض القـساوسة       

وهـو   بـات روبرتـسون   أبرزهم  اإلنجيليين ومن   

 CBNمؤسس ورئيس شبكة التلفزيون المـسيحية       

ومؤسس بعض المراكـز والجامعـات الخاصـة        

بتدريس المسيحية، الـربط بـين صـدام حـسين          

، وهو الملك الكلداني الذي حكم بابل       "نبوخذ نصر "و

خالل القرن الخامس قبل الميالد وقام بغزو القدس        

ود من أرضـهم     وأخرج اليه  هيكل سليمان وأحرق  

. بالسبي البـابلي  وقام بتهجيرهم خالل ما يعرف      

فـي  ) وثيقة العهد القـديم   (وقد نصت عليه التوراة     

  ). ١٨-٤:٤إصحاح(رؤية دانييل 

 مرات عدة خـالل برنامجـه        روبرتسون وحاول

 تهويل الخطر الذي يشكله     "نادي السبعمائة  "الشهير

صدام حسين على إسرائيل وقال إنه يمثـل قـوى          

 المعادية للمسيح التي تحاول تقـويض قيـام         الشر

 التي ستقام   "دولة اهللا في األرض    "الدولة الموعودة 

 سنة بعد عودة المسيح وذلك بطبيعـة        ١٠٠٠ لمدة

 الحال وفقا لمعتقدات المسيحيين الـذين يؤمنـون       

  . باأللفية

 روبرتـسون وقبيل الحرب في العراق خـصص       

خطبـه  حيزا واسعا من برنامجه نادي السبعمائة و      

لتوضيح أهمية موقع العراق والشرق األوسط عبر       

التاريخ وعبر توافد العديد مـن اإلمبراطوريـات        

عليها وكان ُيظهر خرائط للعـراق مـشددا علـى          

اإلشارة إليه باسمه القديم ومثلما ورد في اإلنجيـل         

  .بالد الرافدينوهو 
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  إن اهللا مؤيد للحرب: فالويل
يليين اليوم فـي     من أبرز اإلنج   جيري فالويل يعتبر  

الواليات المتحدة ومن مجموعة القساوسة القالئـل       

هو رئـيس قـساوسة     . بوشالمقربين من الرئيس    

 في لينش بـورغ      توماس المعمدانية  كنيسة طريق 

بوالية فيرجينيا، وهـو مؤسـس بعثـات فالويـل          

المسيحية ومستشار ومؤسس جامعة الحرية الدينية      

يـوني وآخـر    بفيرجينيا أيضا، ولديه برنامج تلفز    

 ١١ وقال مرة تلو األخرى عقب هجمـات      . إذاعي

إنه يتعـين علـى الـرئيس بـوش          أيلول/ سبتمبر

 زعـيم    أسامة بـن الدن    والقوات األميركية تعقب  

تنظيم القاعدة وجميع من وصفهم باإلرهابيين فـي        

جميع أنحاء العالم مهما استغرق ذلك مـن وقـت          

  .وقتلهم باسم اهللا

  بـوش  ه حكومة الرئيس  وفي الوقت الذي كانت في    

تدق طبول الحرب التي ستشنها على العراق كـان         

 يشدد خالل عظات يوم األحد على ضرورة        فالويل

إننـا  "تأييد قرار الحرب ألنها حرب مقدسة، وقال        

عندما نشن الحرب في العراق سنقوم بذلك إلعادة        

المسيح إلى األرض لكي تقوم الحرب األخيرة التي        

  ". ع الكافرينستخلص العالم من جمي

 دائما إن اإلنجيل ينص علـى أن        فالويلكان يقول   

اهللا يوجب على المؤمنين معاقبة الكافرين مستشهدا       

وقد أصدر مقاال مثيرا للجـدل      . بسور من اإلنجيل  

 يبرر فيـه    "إن اهللا مؤيد للحرب   "أطلق عليه عنون    

سبب وضرورة غزو العراق واإلطاحة بنظام حكم       

مسيحيين كانوا يجـادلون    صدام حسين، وقال إن ال    

بشأن قضية شن الحرب ضد قوى الشر منذ عقود         

اإلنجيل لم يلتزم الصمت بشأن     "طويلة وأضاف أن    

، وأضاف أنه في الوقت الذي نص فيه        "هذه القضية 

اإلنجيل مرات عدة على ضرورة أن يجنح المـرء         

إنه في الوقت   "وقال  . للسلم نص أيضا على الحرب    

الحرب أن السيد المـسيح     الذي يعتبر فيه رافضو     

مثال للسالم غير المتنـاهي، يتجـاهلون الروايـة         

 الرؤية التاسـعة عـشرة    بكاملها التي وردت في     

ويظهر فيها المسيح في يده سيف حاد يصعق األمم         

وأضاف أن االنجيل يـنص علـى أن        ". ويحكمهم

  .هناك وقتا للسلم ووقتا للحرب

ب حـر  االستباقية ضد العراق هي    الحرب  : الند

  عادلة
األخـالق   هو رئـيس لجنـة      ريتشارد الند  القس

الكنـسية المعمدانيـة    والحرية الدينية في مجمـع      

 مليون  ١٦ التي يبلغ عدد أتباعها أكثر من        الجنوبية

 ألـف كنيـسة عبـر       ٤٢ شخص ولديها أكثر من   

ويعتبر أيضا من أبرز الزعمـاء   . الواليات المتحدة 

لمـدافعين   وا بوشاإلنجيليين المقربين من الرئيس     

الشرسين عن سياساته خالل ظهوره بشكل مستمر       

ــات    ــى شاش ــة عل ــرامج التلفزيوني ــى الب عل

MSNBC وCNNو ABCو CBSو Fox 

News       وغيرها ولديه برنامجان إذاعيان يوميـان 

وثالث أسبوعي تذاع جميعها على موجات عدد من        

  . اإلذاعات المسيحية

وباإلضافة إلى تسخير جميع تلك البـرامج لحـشد         

 المحافظة، ما يتعلق     بوش التأييد لسياسات الرئيس  

منها بقضية اإلجهاض وزواج المثليين واألبحـاث       

العلمية الخاصة بالخاليا الجذعية، كانت برامج الند       

 شـن   بـوش الحوارية بوقا للتسويق لقرار الرئيس      

الحرب في أفغانستان والعراق وحشد التأييد الشعبي       

   .لها ومنحها التبريرات الدينية
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 رسـالة نيابـة عـن       الند وجه   ٢٠٠٢ خالل العام 

خمسة قساوسة إنجيليين تناقلتها وسـائل اإلعـالم        

 شن الحـرب    األميركية بشكل واسع يعتبر فيها أن     

 حرب مشروعة ألنها تتوفر     االستباقية ضد العراق  

 المنـصوص   "الحرب العادلـة  "على جميع شروط    

 إننـا "وقال في الرسالة    . عليها في الدين المسيحي   

  بصدام حسين  نؤمن بأن سياساتك المعلنة والمتعلقة    

هي سياسات حذرة وتندرج في اإلطـار الزمنـي         

  ".النزيهة الذي تنص عليه نظرية الحرب العادلة

  دعم الحرب واجب ديني: ستانلي
 المعموديـة  القـس بالكنـسية       تشارلز ستانلي  قال

األولى بأتالنتا خالل إحدى عظات األحـد التـي         

 المشاهدين عبر شاشـات التلفـزة       يشاهدها ماليين 

يتعين علينا أن نقدم المساعدة في شن هذه الحرب         "

  ". بأي شكل من األشكال

الكنسية  وهو زعيم سابق لمجمع       ستانلي وأضاف

إن اهللا يقاتـل ضـد الـذين        "المعمدانية الجنوبية   

ليكـون  ". يعارضونه ويقاتلون ضده وضد أتباعـه     

الدينيـة   قد أضـفى الـشرعية       ستانليبذلك القس   

الكاملة على الحرب ومباركة اهللا لها، وبالتالي فإن        

 هو واجـب دينـي       بوش تأييد الحرب التي يقودها   

  . ومعارضتها هي معصية لمشيئة اهللا

  جيش اهللا
مثلما ذكرت أصبحت الفكرة الرئيسة والمحوريـة       

التي يرددها القساوسة اإلنجيليون خالل عظاة يوم       

 بوش بقيادة الرئيس    األحد هي أن الواليات المتحدة    

  .تعمل على تطبيق مشيئة اهللا في األرض

وهذه المسألة لـم تقتـصر علـى رجـال الـدين            

اإلنجيليين وحسب بل رددها العديد من الـسياسيين        

 ففي  .سواء بشكل مباشر وواضح أم بشكلي ضمني      

عنـدما كـان     توم ديلي أكثر من مرة قال النائب      

مجلس ي  يتولى منصب زعيم األغلبية الجمهورية ف     

 إنه يتعين دعم الحرب ضد العـراق ألنهـا    النواب

البشير الذي يسبق عودة المـسيح إلـى األرض         "

  ".ويفسح المجال لحدوثها

 قائد العمليات السرية في الجـيش       فالجنرال بويكن 

األميركي ذكر في العديـد مـن التـصريحات أن          

الحرب التي تشنها الواليات المتحدة ضد ما تصفه        

اع بين القيم المسيحية اليهوديـة      باإلرهاب هي صر  

  . والشيطان

 علـى   يتولى مهمة القـضاء    يويكنوكان الجنرال   

 وُعين فيما بعد نائبا     وصدام حسين  أسامة بن الدن  

/ لوزير الدفاع لشؤون االستخبارات قال في يونيـو   

 في كلمة بإحدى الكنائس بأوريغان      ٢٠٠٣حزيران  

 أمـة   المتطرفين اإلسالميين يكرهوننـا ألننـا     "إن  

مسيحية، وألن أساسنا وجذورنا تنبعث من القـيم        

الحرب التـي    وتابع يقول إن  . "اليهودية المسيحية 

هـي  "تخوضها الواليات المتحدة ضـد اإلرهـاب     

  ".سمه الشيطانإحرب ضد عدو 

تولى منصب الرئاسة فـي      " بوش وقال إن الرئيس  

". البيت األبيض ألن اهللا اختاره لتولي ذلك المنصب    

 وهـو   ٢٠٠٢لمة بإحدى الكنائس عـام      في ك  وقال

إننا جـيش اهللا،    "يرتدي الزي العسكري األميركي     

في بيت اهللا، وقد أقيمت مملكـة اهللا لمثـل هـذه            

      ".األوقات التي نعيشها

 تجدر اإلشارة إلى أن العديـد       وفي ختام هذا المقال   

من رجال الدين المسيحيين رفضوا الحـرب فـي         

 غير شرعية كمـا     العراق وشددوا على أنها حرب    
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رفضوا إضفاء طابع الدين أو الشرعية اإلنجيليـة        

 وخلفـه   البابا يوحنا بولس الثاني   عليها بمن فيهم    

ـ    وعشرات القساوسة الكاثوليك    ١٦البابا بنديكت ال

 .والبروتستانت واإلنجيليين

  مؤسسات ومنظمات

 السفارة المسيحية الدولية
م يـو  منظمة السفارة المـسيحية الدوليـة      تأسست

 في القسم الغربـي مـن       ١٩٨٠ أيلول/سبتمبر ٣٠

مدينة القدس ردا على القرار الذي اتخذتـه ثـالث          

مـن   دولة آنذاك والقاضي بنقل سـفاراتها      عشرة

  .القدس إلى تل أبيب

حينذاك أكثر من ألف رجل ديـن مـن          تواعد فقد

كنـائس   رجاالت الصهيونية المسيحية ينتمون إلى    

قدس برئاسة مـدير     دولة وعقدوا مؤتمرا في ال     ٢٣

المعهد األميركي لدراسات األرض المقدسة الدكتور 

، وأسفر االجتمـاع عـن تأسـيس        دوغالس يونج 

، وهو مـن    جان فان دير هوفين    المنظمة وانتخاب 

  .المتشددين في تيار الصهيونية المسيحية، لرئاستها

أن اهللا  "وتبعا لبيان التأسيس فإن هدف المنظمة هو        

ذه السفارة الدولية في هـذه      وحده هو الذي أنشأ ه    

الساعات الحرجة من أجل تحقيق راحة صـهيون        

  ".واستجابة حب جديدة إلسرائيل

  مؤتمر بال
عقدت المنظمة مؤتمرها األول بعد خمس سـنوات        

بـال فـي     من تأسيسها واختارت لعقـده مدينـة      

  .سويسرا

 شخصية قيادية من الحركـة      ٥٨٩ حضر المؤتمر 

ولة مختلفة واختارت    د ٢٧الصهيونية المسيحية من    

لتعقد مؤتمرهـا أسـوة      المنظمة مدينة بال بالذات   

وقالت المنظمة في بيانها    . بمؤتمر الصهيونية األول  

نحن الوفود المجتمعون هنا، مـن دول مختلفـة،         "

كنائس متنوعة، في نفـس هـذه القاعـة          وممثلو

 عامـا مـضت     ٨٨الصغيرة التي اجتمع فيها منذ      

ـ   تيودور هرتزل  الدكتور ه وفـود المـؤتمر      ومع

الصهيوني األول والذي وضع اللبنة األولى إلعادة       

ميالد دولة إسرائيل، جئنا معا للصالة وإلرضـاء        

الرب، ولكي نعبر عن ديننا الكبير وشغفنا العظـيم         

ولكي نعبـر   ) الشعب واألرض والعقيدة  (بإسرائيل  

عن التضامن معها، وأننا ندرك اليوم وبعد اليـوم         

التي تعرض لها اليهود، إنهم مـا       المعاناة المريرة   

زالوا يواجهون قوى حاقدة ومدمرة مثل تلك التـي         

تعرضوا لها في الماضي، وإننا كمسيحيين نـدرك        

أن الكنيسة أيضا لم تنصف اليهود طـوال تـاريخ          

معاناتهم واضطهادهم، إننا نتوحد اليوم في أوروبا       

 عامـا علـى االضـطهاد لليهـود         ٤٠ بعد مرور 

كي نعبر عن تأييدنا إلسـرائيل،       ل )الهولوكوست(

ونتحدث عن الدول التي تم إعداد ميالدها هنا فـي          

الرجعة للقوة التي يمكن أن تتسبب      : بال، إننا نقول  

في استرجاع أو تكرار هولوكوست جديـدة ضـد         

  ".الشعب اليهودي

إننـا نهنـئ دولـة إسـرائيل        "البيان   كما ورد في  

حققت في  ومواطنيها على اإلنجازات العديدة التي ت     

فترة وجيزة تقل عن أربعة عقود، إننا نحضكم على 

أن تكونوا أقوياء في اهللا وعلى أن تستلهموا قدرته         

في مواجهة ما يعترضكم من عقبات، وإننا نناشدكم        

. بحب أن تحاولوا تحقيق العديد مما تصبون إليـه        

وعليكم أن تدركوا أن يد اهللا وحـدها هـي التـي            

ض وجمعتكم من منفاكم    ساعدتكم على استعادة األر   

. طبقا للنبوءات التي وردت في النصوص المقدسة      
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وأخيرا فإننا ندعو كل مسيحي إلى أن يشجع ويدعم         

أصدقاء اليهود في كـل خطـواتهم الحـرة التـي          

  ".يستلهمونها من اهللا

ومن القرارات التي صدرت عن المؤتمر تبعا لنص 

  :البيان الختامي

ل، وإقامة  على كل األمم االعتراف بإسرائي     .١

ونخص بالـذكر   . عالقات دبلوماسية معها  

حكومة الفاتيكـان، وإسـبانيا، واالتحـاد       

السوفياتي، والكتلة الشرقية، فـضال عـن       

  .الدول العربية ودول العالم الثالث

أن يهودا والسامرة هما بالحق التـوراتي        .٢

والقانون الدولي وبحكم الواقع جزء مـن       

ما إسرائيل وعلى إسرائيل أن تعلن ضـمه      

ونطالـب مجتمعاتنـا    . على هذا األساس  

مع مثيالتها في يهـودا     " بالتوأمة"وكنائسنا  

والسامرة والمساهمة في تأسيس حـدائق      

  .عامة وغابات فيها

نطالب كل األمـم بـاالعتراف بالقـدس         .٣

عاصمة أبدية موحدة إلسـرائيل وبنقـل       

  .سفاراتها من تل أبيب إلى القدس

تحرير منظمة ال نطالب كل الحكومات بنبذ      .٤

، وعدم تقديم العـون لهـا أو        الفلسطينية

االعتراف بها أو بالمنظمات التابعة لهـا       

باعتبارها منظمات إرهابية تهـدف إلـى       

تدمير إسرائيل وشـعبها، وتـأتي هـذه        

المطالبة تنفيذا لما ورد في التوراة بـشأن        

أن اهللا يبارك من يبارك اليهود، ويلعن من        

  .يلعنهم

ظرون بلهفـة   يصلي أعضاء المؤتمر وين    .٥

لليوم الذي تصبح فيـه القـدس مركـزا         

الهتمام اإلنسانية، حينما تـصير مملكـة       

  .الرب حقيقة واقعة

وقد صدرت عن هذه المنظمة عدة صحف جديـدة         

تروج ألفكارها ومبادئها، منها المجلـة الـشهرية        

Ministry والمجلة السنوية The Review كما ،

الدراسـات  تتولى مجلة ثالثة مهمة نشر التقارير و      

 ذات  Charismaالتي تصدر عن المنظمة وهـي       

االنتشار الواسع في الواليات المتحـدة األميركيـة        

  .وخارجها

 دولـة   ٤٠أقامت المنظمة فروعا لها في أكثر من        

وأهم مراكزها خارج الواليات المتحدة في هولنـدا        

أمـا فـي    . وجنوب أفريقيا، وأستراليا، ونيوزيلندا   

 ٢٢ مركـزا فـي      ٢٢أقامت  الواليات المتحدة فقد    

مقرها الرئيسي في مدينـة      ويقع. والية حتى اآلن  

  .مونتريت في والية كارولينا

ويقضي برنامجها بأن يكون لها مركز فـي كـل          

والية، يقوم على رأس كل مركـز رجـل ديـن           

مهمة هذه المراكز   . صهيوني مسيحي برتبة قنصل   

هي تنظـيم التجمعـات والمظـاهرات المؤيـدة         

وجمع التبرعات والمـساعدات وبيـع      إلسرائيل،  

السندات لدعم إسرائيل، وتشجيع الشعب األميركي      

  . على شراء السلع والمنتجات اإلسرائيلية

وتجاوبا مع الضغط الذي مارسته هـذه المنظمـة         

صدر عن مجلس الكـونغرس األميركـي بيـان         

باالعتراف بالقدس عاصمة إلسـرائيل، وبـدعوة       

قفها من هذا الموضوع    اإلدارة األميركية لتعديل مو   



 التحدي الصهيوين                        )٤-١٣(املتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 

 alkashif.org:  عنوان املركز األلكتروين
         مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية           ٦٠ من٤٥                                                       ٢٠٠٧ -شباط

واالعتراف بالقـدس الموحـدة عاصـمة أبديـة         

  .إلسرائيل

/  الموقع الرسمي للسفارة المـسيحية الدوليـة       -١
http://www.icej.org  

ــة  -٢ ــع مجلــــ  Charisma موقــــ

 http://www.charismamag.com/الرسمي

 التحالف المسيحي األميركي
منظمة التحالف المسيحي األميركي هـي منظمـة        

يمينية محافظة تدعي أنها مـن أكبـر المنظمـات          

الجماهيرية المسيحية في الواليات المتحـدة، وأن       

، في حـين    مليونين قاعدتها الجماهيرية تصل إلى   

 تشير إلى أن عدد مؤيديها مـا         أن مصادر أخرى  

  .شخص ئة ألف ثالثمائة وأربعمابين

 والذي يعتبـر    ١٩٨٩ عام    بات روبرتسون  أسسها

نفسه ناطقا باسم اليهـود وإسـرائيل كمـا جـاء           

موقعـه اإللكترونـي ومحطتـه التلفزيونيـة         في

وتتـرأس المنظمـة    . "نادي السبعمائة  "وبرنامجه

 التـي نقلـت مقرهـا إلـى         روبرتا كومبس حاليا  

  .واشنطن دي سي

ــة عــام  ــة  مــن النا١٩٩٩ُحرمــت المنظم حي

 النتهاكها  "المنظمة غير الربحية  "من صفة    القانونية

، ومن ثـم    "غير الربحية "القواعد التي تحكم صفة     

 مليـون   ٢٦,٥تقلصت التبرعات المقدمة لها مـن       

ـ    ١٩٩٦دوالر عام     ماليين دوالر   ٣ إلى ما يقدر ب

  .٢٠٠٠عام 

 فرع في أنحاء الواليات     ١٥٠٠نحو   لهذه المنظمة 

الصهيونية  ن أهم المنظمات  المتحدة، وهي واحدة م   

  .المسيحية بأميركا في المجال السياسي

في أن توجد لنفسها موطئ قدم سياسيا        وقد نجحت 

هاما في معركتها لسن قانون يمنع تدريس نظريـة         

  .النشوء واالرتقاء في المدارس الحكومية

وهي تتبع أجندة سياسية تعتبرهـا منـسجمة مـع          

 في تبني وجهة    العقيدة المسيحية، وتتلخص مهمتها   

النظر المؤيدة لألسـرة أمـام المجـالس المحليـة          

ومجالس اآلباء في المدارس وتـشريعات الدولـة        

والكونغرس، ولها صوت مسموع في الحياة العامة       

  .وفي وسائل اإلعالم

وتعتبر المنظمة اإلجهاض جريمة نكراء، بـل إن        

 يعتبر اإلجهـاض   بات روبرتسونمؤسس المنظمة 

ألنه يشوه ويدمر حياة كثيـر      " اهولوكوست أميرك "

كما تدعو المنظمة للعودة إلى التقاليـد       . من النساء 

األسرية والعالقات التقليدية في البيـت، ولتحقيـق        

يتعين على الزوجـة أن     "ذلك، كما يقول مؤسسها،     

تقر بقوامة الـزوج ودوره وتـسلم بحكمتـه فـي           

  ".المسائل المختلف فيها ولزومها بيتها

قادة للعمل السياسي    تدريب وإبراز تتولى المنظمة   

واالجتماعي، كما ترى أن مـن مهامهـا الـدفاع          

الشعوب المؤمنة المتمثلـة فـي القـيم        "حقوق   عن

اليهودية المسيحية التي جعلت هذه الدولة من أعظم        

  ".الدول في التاريخ

ــسياسة الخارجيــة فــإن  أمــا علــى صــعيد ال

تعارض قيام دولـة فلـسطينية، وتـدير         المنظمة

الت منظمة إلقناع اإلدارات األميركيـة ومـن        حم

ــوري  ــي الجمه ــرئيس األميرك ــا إدارة ال  بينه

  . بتقديم الدعم الدائم إلى إسرائيلبوش االبن جورج

 تقسيم مدينة القدس ويعتبرهـا      روبرتسونويرفض  

  .عاصمة أبدية إلسرائيل
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في العـراق ويقـيم      الحرب األميركية  يؤيد كذلك

. األميركيـة هنـاك  صلوات منظمة لصالح القوات  

ويعتبر تلك الحرب جزءا من الحـرب علـى مـا       

  .يسمى اإلرهاب

________________  

   الموقع الرسمي للتحالف المسيحي-١

  http://www.cc.org/ األميركي

ــات -٢ ــمي لبـــ ــع الرســـ   الموقـــ

  http://www.patrobertson.com/روبرتسون

  : حول تأييد التحالف للحرب على العراق انظر-٣

http://www.cc.org/archives/war_on_terr
or/index.html 

 أصدقاء إسرائيل المسيحيون
كمـا  - أصدقاء إسرائيل المسيحيون هي منظمـة     

 كهنوتية إنجيلية كنسية غير ربحيـة       -تعرف نفسها 

ولها فروع  مسجلة في إسرائيل ومقرها في القدس       

  .في جميع أنحاء العالم

وتعتبر المنظمة نفسها ممثلـة لكافـة المـسيحيين         

والذين يرغبون   العالم أجمع  المحبين إلسرائيل في  

في وجود قناة رسمية لهم تعبـر عـن صـداقتهم           

وتفـسر  . ومؤازرتهم إلسرائيل كما يحثهم اإلنجيل    

جـزء مـن     دعمها لليهود وإسرائيل بأنه    المنظمة

  .حللمسي حبها

وتأخذ المنظمة على عاتقها مهمة تعريف اليهودي       

العادي بحقيقة المسيحية وأن يكون شاهدا على ذلك        

من خالل سعيها بكل الوسائل المتاحة لرفع الضرر        

الذي وقع على الشعب اليهـودي باسـم المـسيح          

والكنيسة، ومهمته في ذلك أن يكون نموذجا للحب        

  .المسيحي الحقيقي

 الرب هو مسيح إسـرائيل      فنحن نؤمن أن عيسى   "

ومخلص العالم، ولذلك فمساندتنا إلسـرائيل غيـر        

  ".مشروطة

في القدس يقـوم علـى       كذلك تدير المنظمة مركزا   

  . ألف مهاجر يهودي جديد٢٥٠خدمة نحو 

  :ومن بين مشروعات المنظمة

 لمساعدة الجنـود فـي      درع داود مشروع   •

  .الجيش اإلسرائيلي

ـ     أبواب األمـل   مشروع • راء  لمـساعد الفق

والمحتاجين مـن جميـع األعمـار فـي         

  .إسرائيل

 لمساعدة ما يعرف    الثمار األولى مشروع   •

  ".البيت المؤمن"بـ

 لمـساعدة   البوابـات المفتوحـة   مشروع   •

  .المهاجرين الروس الجدد

وهو يحـاول   باسم تحت جناحيه    مشروع   •

مساعدة أسر قتلـى وجرحـى الهجمـات        

  .الفلسطينية

دة على  للمساع األمل في المستقبل     مشروع •

  ).الفالشا(اليهود اإلثيوبيين  توطين

، وهـو مـشروع     حائط الـصالة  مشروع   •

إعالمي لنقل الصلوات على الهواء مباشرة 

واليهود في كل مدينـة      ليراها المسيحيون 

ــة  ــة يهودي ــة ومزرع ــوتز(وقري ) كيب

في جميـع   ) موشاف(ومستوطنة تعاونية   

  .أنحاء إسرائيل

  :وتصدر المنظمة عدة مطبوعات أبرزها

وهـي  ": من أجل أبناء جبـل صـهيون      " •

مطبوعة ربع سـنوية تعـرض أنـشطة        

  .المنظمة
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 وهـي ملخـص     ":موجز أخبار إسرائيل  " •

شهري لألخبار واألحداث الجاريـة فـي       

  .المنطقة العربية وإسرائيل

 شـريط   ":آخر أخبار الـشرق األوسـط     " •

كاسيت ربع سنوي يقدمه النس المبـرت       

لمة ك"يحلل فيه األحداث الجارية في ضوء       

، ومتوفر أيضا على أسطوانات سي      "الرب

  .دي

 مطبوعة أخبار ربـع سـنوية       ":الحصاد" •

توزع مجانا على المهـاجرين الـروس       (

والفالشا ومن يـدعم مـشاريع المنظمـة        

  ).لتوطينهم

 دليل شـهري    ":رسالة وتشمانز للصالة  " •

مستوحى من الكتاب المقدس يحوي أدعية      

  .من أجل إسرائيل

  راي ساندرز  تستانتي يدعى قس برو  يدير المنظمة 

زوجتــه شــارون وقــد بــدآ العمــل  وتــساعده

وكان سـاندرز    ،١٩٨٥كانون األول   /ديسمبر منذ

تخرج في كلية نيشنز بايبل في داالس، ويقيم هو  قد

  . إقامة دائمة١٩٨٥وزوجته في إسرائيل منذ عام 

_______________  

   الموقع الرسمي ألصدقاء إسرائيل-١

 http://www.cfijerusalem.org/ المسيحيين

 منظمة جسور السالم
 بهدف بناء عالقـات     ١٩٧٦أنشئت في القدس عام     

  .العالم لدعم إسرائيل بين المسيحيين واليهود في

تقول المنظمة إنها ومن خـالل برامجهـا تمـنح          

بير بفعالية عن مـسؤوليتهم     المسيحيين فرصة التع  

اإلنجيلية أمام الرب ليكونـوا مـؤمنين بإسـرائيل         

  .والمجتمع اليهودي

وتشجع المسيحيين على الخـروج عـن صـمتهم         

الطويل ومشاركة اليهود في معاركهم التي كـانوا        

يخوضونها وحدهم، وأن على المـسيحيين أفـرادا        

وجماعات الدفاع عـن اليهـود الـذين منحـوهم          

  .اإلنجيل

  :المنظمة عن أهدافها على النحو التالي تعبرو

تشجيع عالقات تعاونية جادة وداعمة بين       •

المسيحيين واليهود في إسـرائيل وحـول       

  .العالم

تثقيف وتزويد المسيحيين بكل ما يعـرفهم        •

بإسرائيل والـشعب اليهـودي واألسـس       

  .العبرانية للعقيدة النصرانية/اإلنجيلية

ـ       • رائيل تكريس الوقت والجهد من أجل إس

والشعب اليهودي من خالل تقديم المعونة      

  .العملية والخدمة التطوعية والدعاء لهم

نقل وجهـات النظـر المـسيحية للقـادة          •

  .اإلسرائيليين والمجتمع اليهودي عامة

العداء للسامية في العـالم أجمـع       "مجابهة   •

ودعم حق إسرائيل اإللهي فـي الوجـود        

  ".على أرضها التي منحها إياها الرب

منظمة جسور السالم مكاتب منتشرة في الواليات       ول

المتحدة وكنـدا وبورتريكـو والمملكـة المتحـدة         

وسلوفاكيا وجنوب أفريقيـا واليابـان وأسـتراليا        

ونيوزيلندا وهونغ كونغ، أما مقرها الرئيسي ففـي        

  .القدس المحتلة

اليهود   مشروعا مخصصا لدعم   ١٥ولدى المنظمة   

. السوفياتي السابق في فلسطين وجمهوريات االتحاد     

ومن بين تلك المشاريع مـشروع أطلقـت عليـه          
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، وهـو أحـد أكبـر       "بنـك الغـذاء   "المنظمة اسم   

مشروعاتها داخل إسرائيل ويعمـل علـى تـوفير         

  .فرد كل شهر  ألف٢٥ الطعام لنحو

 وهـي   ربيكا جيـه بريمـر    رئيسة المنظمة تدعى    

الرئيسة الدولية والرئيسة التنفيذية للمنظمـة فـي        

القدس، وتشغل في الوقت نفسه منـصب رئـيس         

  :تحرير لمطبوعات جسور السالم والتي تشمل

وهي نـشرة نـصف     : رسالة من القدس   •

إسرائيل  متخصصة في نشر أخبار    شهرية

وبعض األخبار عن األحـداث اليوميـة        

والتطورات في الـشرق األوسـط مـن        

  .منظور ديني

  .رسالة إسرائيل الدورية •

______________  

 الموقع الرسـمي لمنظمـة جـسور        -١: المصدر

 www.bridgesforpeace.com/السالم

 مؤتمر المعمدانيين الجنوبيين
أكبر التجمعات الدينيـة المنظمـة داخـل         هو أحد 

دعـم   الواليات المتحدة وخارجها التي تدعو إلـى      

  . إسرائيل

منذ إنشائه في مدينة أوغوستا بوالية جورجيا عام        

 مليـون   ١٦ اتسع نشاطه ليضم أكثر مـن        ١٨٤٥

 ألف كنيسة فـي     ٤٢عضو يتعبدون في أكثر من      

  .  المتحدةالواليات

 إرسالية تقدم خدماتها    ٥٠٠٠يرعى المؤتمر حوالي    

والكاريبي، كما يرعـى     في الواليات المتحدة وكندا   

 دولـة   ١٥٣ إرسالية خارجية في     ٥٠٠٠أكثر من   

  .حول العالم

تقوم عقيدة المعمدانيين على أن المسيح صلب مـن   

أجل خطايا البشر ودفن ثم قام من القبر وهو يعيش          

ستعدا لمنح حياة عامرة وأبدية لكـل       اليوم ويقف م  

أولئك الذين يتوبون من الخطايا ويؤمنون به، كمـا         

يرى أن دعم إسرائيل جزء من العقيدة المـسيحية         

  .التي يؤمن بها

، وهو كما   فرانك إس بيج  يترأس المؤتمر الدكتور    

يصف نفسه راعي أبرشية تقليدية محافظ ويـؤمن        

ة دون  باعتباره كلمـة الـرب الخالـص       باإلنجيل

  .تحريف

 منـدوبا   ٨١لجنة تنفيذية مكونة مـن       يدير شؤونه 

مـن   ويتم اختيار المسؤولين في اللجنة التنفيذيـة      

ومن مهام هذه اللجنة مراجعـة      . هؤالء المندوبين 

الـسنوية   التقارير المالية والتوصـية بالميزانيـة     

  .للمؤتمر

ــي  ــوزع األمــوال الت ــة وت ــا تتلقــى اللجن كم

ه الدينية وتعمل متلقيا وهيئة     المؤتمر لهيئات  يمنحها

المؤتمر وتوفير خدمات العالقـات      ائتمان لمتلكات 

العامة والتواصل مع اإلعالم وأي مهـام أخـرى         

  .يكلفها المؤتمر

_______________  

لمـــؤتمر المعمـــدانيين  الموقـــع الرســـمي

 http://www.sbc.net/ الجنوبيين
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  شخصيات

  

  

  

 
 

  بات روبرتسون

 ١٩٣٠آذار  / مـارس  ٢٢وم  ولد بات روبرتسون ي   

في مدينة ليكسينجتون بوالية فيرجينيا األميركيـة       

ألسرة معروفة بنشاطها السياسي إذ عمـل والـده         

بدأ روبرتـسون   .عضوا بمجلس الشيوخ األميركي   

 ١٩٦١عـام    عمله الكنسي كقس معمداني جنوبي    

 حين  ١٩٨٧واستمر في منصبه الكنسي حتى عام       

ابـات الرئاسـة    تخلي عنه لترشيح نفسه فـي انتخ      

  .١٩٨٨األميركية لعام 

تكمن قدرات روبتسون في كاريزميته كداعية وفي       

قدراته اإلدارية والتنظيمية كرجل أعمـال حيـث        

تمكن من تأسيس إمبراطوريـة مـن المؤسـسات         

منظمة التحالف  اليمينية المسيحية تأتي على رأسها      

 المعنية بتـشجيع مـشاركة المـسيحيين        المسيحي

الحياة السياسية األميركية، ويقدر عدد     المتدينين في   

 مليون  ١,٢أعضاء التحالف المسيحي حاليا بحوالي      

  .عضو

كما أسس روبرتـسون وكالـة البـث المـسيحية          

)CBN (    إمبراطوريـة إعالميـة    التي تحولت إلى

، ١٩٦٠عـام     أسسها بإمكانـات محـدودة     ضخمة

وتحولت عبر الزمن إلى وكالـة ضـخمة تـشاهد      

  . لغة٧١لة وتذاع برامجها بـ دو١٨٠برامجها في 

وكالـة البـث    كما أسس جامعـة باسـم جامعـة         

تمـسى حاليـا جامعـة       (١٩٧٧عـام    المسيحية

، ووكالة إغاثة خيرية تعرف باسم وكالة       )ريجينت

عملية الرحمة الدولية لإلغاثة والتنميـة، ومكتبـا        

قانونيا يعرف باسم المركـز األميركـي للقـانون         

دفاع عـن قـضايا     والعدالة الذي يتخصص في ال    

  .المسيحيين المتدينين في الحياة العامة األميركية

 "نادي السبعمائة "كما يقدم برنامجا تلفزيونيا يسمى      

الذي يعد أحد أشهر برامج اليمين المـسيحي فـي          

  .أميركا وتنقله قنوات أميركية مختلفة

 رشح روبرتسون نفسه للمنافـسة      ١٩٨٧وفي عام   

 انتخابـات   على رئاسة الحزب الجمهـوري فـي      

، وقــد ركــز ١٩٨٨عــام  الرئاســة األميركيــة

روبرتسون في أجندته على قضايا تهم المـسيحيين        

المتدينين كحظر اإلباحية، كما ركز على قضايا تهم 

اليمين التقليدي مثل إصالح النظام التعليمي والحد       

  .من اإلنفاق الحكومي

وبــدوران عجلــة االنتخابــات داخــل الحــزب 

تسون عـن منافـسة بقيـة       الجمهوري عجز روبر  

، ولكنه اتخـذ    جورج بوش األب  المرشحين خاصة   

من الزخم السياسي الـذي حـصده فـي حملتـه           

االنتخابية قاعدة إلطالق منظمة التحالف المسيحي      

  .١٩٨٨عام 

اشتهر روبرتسون بتصريحاته المثيرة للجدل والتي      

تتضمن هجوما قويا على خصومه وادعائه بأن اهللا        

كانون الثاني  /صومه، ففي يناير  يقف بجانبه ضد خ   

 هاجم طوائف بروتستينية أخرى ووصـفها       ١٩٩١

، كمـا وصـف الحركـات       "معادين للمسيح "بأنها  

حركة " بأنها   -في مناسبة أخرى  -النسوية الغربية   
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سياسية اشتراكية معادية لألسرة تشجع النساء على       

، وتشمل قائمـة    "ترك أزواجهن وعلى قتل أطفالهن    

لخارجية األميركيـة وبعـض     خصوم روبرتسون ا  

  .زعماء الدول األجنبية

منظمـات أميركيـة     كرم أكثر من مرة من جانب     

 ١٩٧٥مساندة إلسرائيل، إذ تـم تكريمـه عـامي          

 مــن قبــل منظمــة المــؤتمر الــوطني ١٩٧٩و

 علـى   ٢٠٠٢عام   للمسيحيين واليهود، كما حصل   

مـن المنظمـة    " أصدقاء دولـة إسـرائيل    "جائزة  

  .الصهيونية بأميركا

 حذر روبرتسون   ٢٠٠٤تشرين األول   /وفي أكتوبر 

خالل زيارة قام بها إلسرائيل الرئيس جورج بوش        

من أن أي محاولة لتغيير الوضع السياسي القائم في 

القدس سوف تؤدي لفقدانه دعم اإلنجليكيين، وفـي        

 عبر عن إعتقـاده بـأن       ٢٠٠٦ كانون الثاني /يناير

ـ        وزراء الجلطة الدماغية التي تعرض لها رئيس ال

 هي عقاب من اهللا     أرييل شارون اإلسرائيلي السابق   

له على مساعيه إلعطاء مزيـد مـن األراضـي          

للفلسطينيين، وهـي تـصريحات اعتـذر عنهـا         

  .روبرتسون فيما بعد

ويمتلك روبرتسون سجال واسعا من التـصريحات       

 رفـض تـسمية     ٢٠٠٢المسيئة لإلسالم، ففي عام     

هدف اإلسالم هو    وقال إن    "دين سالم "اإلسالم بأنه   

، كمـا وصـف     "التـدمير .. التحكم، والسيطرة ثم  "

الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم فـي إحـدى          

.. سارق وقاطع طريـق   .. متطرف"المناسبات بأنه   

  ".وقاتل

_______________  

  /ونروبرتس الموقع الرسمي لبات

http://www.patrobertson.com 

 

  

  

  

  

 جيري فالويل

آب /أغسطس ١١يوم   ولد .هو جيري المن فالويل   

 بمدينة لينـشبرج فـي واليـة فيرجينيـا          ١٩٣٣

  .األميركية

مر فالويل بفترة تدين في مرحلة مبكرة من حياتـه        

جعلته يتوجه إلى دراسة الدين، وبعد تخرجه عـام         

شبرج تحت اسـم     أسس كنيسة في مدينة لين     ١٩٥٦

توماس رود بابتيست تشيرش أو كنيـسة شـارع         

توماس المعمدانية، التي لم يحضر اجتماعها األول       

  . شخصا٣٥سوى 

اتخذ فالويل من كنيسته الصغيرة مركزا إلطـالق        

وبعـد   حمالته التبشيرية مبتدئا بدعوة أهل مدينته،     

 عـضوا،   ٨٦٤عدد أعضاء الكنيسة     بلغ عام واحد 

التي تحولـت   -الكنيسة حاليا   ويصل عدد أعضاء    

 ألفا، كما بـات     ٢٤ إلى حوالي    -إلى صرح كبير  

  .يرتبط به مئات المبشرين اإلنجليكيين

وبعد أسابيع من إنشاء الكنيسة سعى فالويل لنـشر         

 بـث   ١٩٥٦عبر أدوات جديدة، فقد بدأ عام        مذهبه

 -تحول فيما بعد لبرنامج تلفزيوني    - برنامج إذاعي 

، وذلك علـى أحـد      "ل القديم ساعة اإلنجي  "بعنوان

  . األميركيةABCالشبكات المحلية التابعة لقناة 

ومع بداية الـسبعينيات ارتقـى فالويـل بنـشاطه          

 ١٩٧١التبشيري إلى مستوى جديد، فأسـس عـام        

http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate/aspx/print.htm
http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate/aspx/print.htm
http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate/aspx/print.htm
http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate/aspx/print.htm
http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate/aspx/print.htm
http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate/aspx/print.htm
http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate/aspx/print.htm
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جامعة لتدريس العلوم الدينية واالجتماعيـة مـن        

أي ( منظور مسيحي باسـم ليبرتـي ينيفيرسـيتي       

دد طالبها حاليا إلـى     ، التي يصل ع   )جامعة الحرية 

 ١٥ آالف طالب إضافة إلى أكثـر مـن          ٩حوالي  

يدرسون بالجامعة عن طريق المراسلة، ويتولى       ألفا

فالويل رئاسة الجامعة منذ أنشأها ويـساعده علـى    

  .أحد أبنائه إدارتها حاليا

وخالل عقد السبعينيات دخل فالويل مجال العمـل        

 السياسي ردا علـى سـماح المحـاكم األميركيـة         

بالتعاون مع قيادات - ١٩٧٩باإلجهاض، فأنشأ عام 

 منظمـة عرفـت باسـم       -مسيحية أميركية أخرى  

  ).أي األغلبية األخالقية( مورال ماجوريتي

من شبكة لجـان عمـل سياسـية         تكونت المنظمة 

محافظة تسعى للـدفاع عـن قـضايا المتـدينين          

،  تحريم اإلجهـاض   السياسية، وعلى رأسها قضايا   

اليـات األميركيـة بمطالـب      ورفض اعتراف الو  

، ومراقبة وسائل اإلعالم التي تروج      الشواذ جنسيا 

  .لتصورات معادية لألسرة وقيمها

بات فالويـل الوجـه      وفي ثمانينيات العقد الماضي   

فـي الـدوائر    " األغلبية األخالقية "األشهر لمنظمة   

اإلعالمية والسياسية األميركية، وإن كان ذلك لـم        

ته التبشيرية عبر الواليـات     يشغله عن القيام برحال   

  .المتحدة

" األغلبية األخالقية " أغلقت منظمة    ١٩٨٩وفي عام   

أبوابها وتوقفت عن العمل رسميا، لكنهـا سـلمت         

أنشطتها وإنجازاتها ومهامهـا لمنظمـة التحـالف        

  .بات روبرتسونالمسيحي التي أسسها 

يو إس   " نشرت جريدة  ١٩٩٨ نيسان/ أبريل ١٤في  

كية مقاال لفالويل ينتقد فيه إدارة  األمير "إيه تـوداي  

 لما اعتبره فالويل    بيل كلينتون  الرئيس الديمقراطي 

ضغطا تمارسه إدارة كلينتون على إسرائيل للقبول       

بخطة السالم األميركية، وقال في مقالته تلـك إن         

يجب أن يقلق كل من     "ضغط أميركا على إسرائيل     

يأخذون على محمل الجد وعد إبراهيم بخـصوص        

، وذلك فـي إشـارة إلـى إيمـان          " إسرائيل أرض

 -عليه الـسالم  -اإلنجليكيين بأن اهللا وعد إبراهيم      

  . بأن يعيد أرض إسرائيل لليهود

ورأي فالويل أن الخطط األميركية من شـأنها أن         

يمكن أن تنجح فقط إذا ما      "تحبط عميلة السالم التي     

". تركت للتفاوض بين الفلسطينيين واإلسـرائيليين     

بـأن يقتـصر دور اإلدارة       ابـل طالـب   وفي المق 

األميركية على تسهيل وتحفيـز المفاوضـات وأن        

أو  تبتعد عن التحكيم في الخالفات بـين الجـانبين        

الضغط على أطراف التفاوض، وهو تماما ما كانت 

  .تطالب به إسرائيل

فالويل انتقادات واسعة بعد الحادي عشر من        واجه

مات عقابـا    ألنه رأى في الهج    ٢٠٠١أيلول  /سبتمر

إلهايا على نشاط التيـارات الليبراليـة والعلمانيـة        

بأميركا، كما واجه انتقادات من مـسلمي أميركـا         

 لوصفه الرسول محمد صلى اهللا      ٢٠٠٢أواخر عام   

 "رجل عنيف، رجل حرب.. إرهابي"عليه وسلم بأنه    

وذلك خالل أحد البرامج التلفزيونيـة األميركيـة        

أي " (تي مينـتس  سيكـس "المعروفة، وهو برنامج    

  ).ستون دقيقة
_______________  

ــري -١ ــمي لجيــــ ــع الرســــ    الموقــــ

ــل   http://www.falwell.com/فالويــــــــــ

   موقع وجها جيري فالويل المعارض آلراء فالويل-٢

  
http://www.tylwythteg.com/enemies/falwell.ht

ml 
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 هال ليندسي

بــهال   هو هارولـد لـي ليندسـي، والـشهير        

في مدينة هيوستن بواليـة تكـساس        ولد .ليندسي

تـرك ليندسـي دراسـته       .١٩٢٩األميركية عام   

الجامعية بجامعة هيوستن ليلتحق بحرب كوريـا،       

ومر بعد عودته بأزمة نفسية حـادة بـسبب وفـاة     

ن في أحد   زوجته األولى، توجه بعدها لدراسة الدي     

المعاهد الدينية بتكساس، وبعد تخرجه بـدأ عملـه         

  .الكنسي في والية كاليفورنيا

ليندسي شهرته في عقد السبعينيات بعد النجاح        كون

كوكـب األرض القـديم     "الكبير الذي حققه كتابـه      

الذي ألفه ) Late Great Planet Earth( "الرائع

، وأصبح بعـد    ١٩٧٠أواخر الستينيات ونشره عام     

لك واحدا من أكثر الكتب غير الخيالية مبيعا فـي          ذ

الواليات المتحدة خالل ذلك العقد، ويقال إنه بيـع         

 مليون نسخة، كما ترجم     ٣٥منه إلى اآلن أكثر من      

  . لغة٥٤إلى 

 عالمات آخـر الزمـان    ويركز الكتاب على قراءة     

بالتعاليم اإلنجليكية وتطبيق هذه العالمـات علـى        

بشرية في النصف الثـاني     الظروف التي تعيشها ال   

من القرن العشرين، حيث رأى ليندسي في إعالن        

 تطبيقا قويا لنبوءات    ١٩٤٨قيام دولة إسرائيل عام     

آخر الزمان كما تبرز باإلنجيل والتي تنادي بعودة        

  .اليهود إلسرائيل

معبد أن سعي اليهود المتشددين إلعادة بناء        ويرى 

ليا سيقود   في موقع قبة الصخرة حا     يهودي تاريخي 

إلى حرب عالمية تقودها القوى المعادية للمـسيح        

ضد إسرائيل وحلفائها المـؤمنين، وهـي حـرب         

قصيرة ولكنها مدمرة، وهو ما يلتقي مع نبـوءات         

 التـي تنتظرهـا المـسيحية       هرمجـدون معركة  

  .الصهيونية

يسعى ليندسي إلى جانب الكثير مـن المـسيحيين          

اع عن مطالبها أمام    اليمنيين إلى تأييد إسرائيل والدف    

موقـع علـى     اإلدارات األميركية، والـذين لهـم     

ئيل ااإلنترنت يسمى العمل المسيحي إلجـل إسـر       

يتولى نشر مقاالت مؤيدة لهـا ويـنظم حمـالت          

تبرعات لبرامجـه المؤيـدة      لمساندتها، كما يجمع  

  .إلسرائيل

_______________  

   الموقــــــع الرســــــمي لهــــــال  -١

  http://www.hallindseyoracle.com/ليندسي

 / موقع العمل المسيحي ألجل إسرائيل-٢

http://christianactionforisrael.org/index.html  

 
 

  

  

  

 دك آرمي

الـسادس   فـي  ولـد  .ريتشارد كيث آرمـي    هو

  في مدينة كانـدو بواليـة      ١٩٤٠ تموز/يوليو من

عمل أسـتاذا لالقتـصاد       .نورث داكوتا األميركية  

بإحدى جامعات والية تكساس قبل فوزه بعـضوية        
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مجلس النواب األميركي عـن الـدائرة الـسادسة         

عرف بأفكـاره     .١٩٨٤والعشرين بتكساس عام    

اليمينية المحافظة التي تنادي بخصخـصة بـرامج        

الضمان االجتماعي، وخفض المعونات الحكوميـة      

  .ن، وتخفيض الضرائبللمزارعي

 بقـوة فـي حملـة الحـزب         ١٩٩٤شارك عـام    

الجمهوري النتخابات التجديد للكـونغرس، وقـد       

أسفرت جهوده وجهود زمالئه من الجمهوريين عن       

بأغلبية مقاعد المجلس في انتخابـات       فوز الحزب 

، وذلك ألول مرة منذ عقود، مما مثل تحوال         ١٩٩٤

نتخابـات  سياسيا هاما وصف البعض نتائج تلك اال      

  ".ثورة جمهورية"بأنها 

كوفئ آرمي على دوره في الثورة الجمهورية عام        

 بمنحه منصب زعيم األغلبية الجمهوريـة       ١٩٩٤

، وهـو منـصب     ١٩٩٥بمجلس النواب أوائل عام     

  .٢٠٠٢احتله حتى تقاعده في أواخر عام 

في منصبه الهـام بـسلطات كبيـرة كعـادة           تمتع

س خـالل العقـد     القيادات الجمهورية في الكونغر   

األخير نظرا لسيطرتهم التي نمت بشكل مـضطرد      

على الكونغرس بمجلسيه، وعـرف عـن آرمـي         

  .مواقفه العدائية تجاه قادة الحزب الديمقراطي

عرف عنه أيضا عالقته الوثيقة بمنظمات اليمـين        

إذ اعتاد الحصول على     المسيحي الدينية والسياسية،  

ف التحـال "من إحـصاء يـصدره      % ١٠٠تقدير  

يرصد مدى توافق الـسجل التـصويتي       " المسيحي

ألعضاء الكونغرس مع قضايا اليمـين المـسيحي        

  .التشريعية

وانضم آرمي لعضوية مجلس السياسات الوطنيـة،       

وهو منظمة أسسها القـس والمؤلـف المـسيحي         

 لـدعم قـضايا     ١٩٨١ عـام    تيم الهاي المعروف  

ن المسيحيين المتدينين بالحياة السياسية األميركية م     

خالل ربط القيادات المسيحية المتدينـة بقيـادات        

ــذلك   ــسياسية وك ــافظين ال ــوريين والمح الجمه

  .بالمتبرعين المحافظين األثرياء

جدير بالذكر أن عضوية المجلس ليست مفتوحـة         

على  وتقتصر وأنها تتم من خالل دعوات خاصة،     

عدة مئات من القيادات اليمينية المحافظة فقط، هذا        

 اجتماعات المجلس مغلقة أمام وسائل إضافة إلى أن

  .اإلعالم

أما فيما يتعلق بالموقف مـن الـصراع العربـي          

اإلسرائيلي فقد اشتهر آرمي بتصريح أدلى به فـي         

 Hardball لبرنـامج    ٢٠٠٢أيار  /األول من مايو  

 ويقدمـه المـذيع     MSNBCالتلفزيوني على قناة    

أؤيد تماما قيام دولـة     " ، حيث قال  كريس ماثيوس 

التخلي عن أي جزء مـن       نية لكني أعارض  فلسطي

، لـذا سـأله     "إسرائيل من أجل بناء دولة فلسطينية     

.. حسنا، أين ستضع تلك الدولة الفلسطينية     "ماثيوس  

هناك العديد من الـدول     " ، فرد آرمي  "في النرويج؟ 

العربية التي لديها مئات اآلالف من األفدنـة مـن          

ء دولة  األراضي والتربة والممتلكات والفرصة لبنا    

  ".فلسطينية

ولما شعر ماثيوس بخطورة تصريح آرمي أعـاد        

الفلـسطينيين   هل ستقوم بنقـل   "عليه السؤال قائال    

، فرد عليـه آرمـي      "لمكان آخر وتسميه دولتهم؟   

غالبية األفراد الذين يسكنون إسرائيل اليوم نقلـوا        "

عبر العالم إلى تلك األرض، وجعلوها      ) من بلدان (

  ".نيين أن يفعلوا األمر نفسهيمكن للفلسطي. وطنهم
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وقد أثارت تـصريحات آرمـي الـسابقة موجـة          

احتجاجات من قبل المنظمات المـسلمة والعربيـة        

دعـوة لممارسـة     األميركية والتـي رأت فيهـا     

ــر ــسطينيين، وأدت   التطهي ــق الفل ــي بح العرق

االحتجاجات إلى تراجع آرمي عن تصريحاته فيما       

ـ             دنيين بعد حيث ذكـر أنـه ال يـؤمن بنفـي الم

الفلسطينيين المسالمين بالقوة خارج أرضهم وأنـه       

كان يقصد من يساندون األفعال اإلرهابية، حـسب        

  .تعبيره

وفي تصريح آخر وصف آرمي رئيس الـوزراء        

رجـل  "شـارون بأنـه      اإلسرائيلي السابق أرييل  

إنه يقوم بما ينبغي على أي رجـل، بمـا          . الغرب

ـ             ".هتعنيه صفة الرجولة مـن معـاني، القيـام ب

_______________  

العاملين ألجل الحرية التي يرأسـها       موقع مؤسسة 

 http://www.freedomworks.org/آرمي

 
 
 

  

  

  

 تيم الهاي

عام  ولد .هو تيموثي الهاي، ومعروف بتيم الهاي     

اه في األديان   ، وحصل على شهادة الدكتور    ١٩٢٦

عـرف   .وعلى شهادة دكتوراه أخرى فـي األدب      

الهاي خالل تاريخه العملي بنـشاطه التنـصيري        

كرجل دين، وهو إلى جانب ذلك ناشـط سياسـي          

  .ومؤلف

أسس عددا من الكنـائس والمـدارس المـسيحية          

بوالية كاليفورنيا، كما نشط في األعمال التنصيرية       

الديانة المـسيحية   المتعلقة بالنبوءات الموجودة في     

  .حول عالمات قرب عودة المسيح ونهاية العالم

وعلى المستوى السياسي ساهم الهاي فـي دعـم          

وتأسيس عدد من مؤسسات اليمين المسيحي الدينية       

  :مثل

مؤسسة الصوت المسيحي التي أسست عام  •

 لحشد أصوات المسيحيين المتدينين     ١٩٧٨

  .في الحياة السياسية األميركية

لس السياسات الوطنيـة وهـي      منظمة مج  •

جماعة ضـغط محافظـة أسـست عـام         

١٩٨١.  

عدد من مراكز األبحاث المسيحية المعنية       •

بدحض التفـسيرات العلمانيـة لطبيعـة       

  .الخليقة

" النساء المعنيات من أجل أميركـا     " منظمة •

، ١٩٧٩التي أسسها هو وزوجتـه عـام        

وتهدف إلى مواجهة التيـارات النـسوية       

ـ    اة العامـة والـسياسية     الليبرالية في الحي

  . األميركية

حقق الهاي شهرة واسعة كذلك كمؤلف لسلسلة من        

سلسلة المتروكون  "الروايات الدينية المعروفة باسم     

، وقد  ١٩٩٦التي بدأت في الظهور منذ عام       " خلفا

حققت السلسلة حتى اآلن نجاحا واسعا كما تمـت         

ترجمة السلسلة للغات مختلفة، وأصـبحت قاعـدة        

أفالم وقصص شباب وألعاب فيديو اعتمـادا       إلنتاج  

  .على شهرتها الواسعة
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وتتميز الروايات بحبكتها الدرامية التي تجمع بين        

النبوءات الدينية وبراعة الروايات البوليسية التـي       

تقوم على اسـتخدامات التكونولوجيـا الحديثـة،        

تمتلئ به الروايات    اإلثارة من خالل ما    عن فضال

  .من صراعات وحروب

_______________  

 /الموقع الرسمي لتيم الهاي

http://www.timlahaye.com/index2.php3 
 

 
 

  

  

  

 جيم أينوف

 ١٧ يـوم  ولـد  .جـايمس مـاوينتين أينـوف      هو

 بمدينـة دي مـوين      ١٩٣٤ تشرين الثاني /نوفمبر

وعمل في مجال العقـارات      .ميركيةبوالية أيوا األ  

والتأمين على الحياة، ولم يحـصل علـى شـهادة          

 عـن عمـر ينـاهز       ١٩٧٣عام   البكالوريوس إال 

  .التاسعة والثالثين

بدأ مسيرته السياسية مبكرا في أوسـاط الحـزب          

الجمهوري أوائل الـستينيات، وأصـبح عـضوا        

، وفـي   ١٩٦٧بمجلس نواب والية أوكالهوما عام      

 نجح بالفوز بعضوية مجلـس شـيوخ        ١٩٦٩عام  

أوكالهوما وهو منصب ظل يحتلـه حتـى عـام          

١٩٧٧.  

 فاز أينوف في انتخابـات عمـدة        ١٩٧٨وفي عام   

مدينة تولسا إحدى أشهر مدن أوكالهوما، وظل في        

 فـاز   ١٩٨٦وفي عـام    . ١٩٨٤منصبه حتى عام    

بعضوية مجلس النواب األميركي بعد أن حاول في        

 انتخـب عـضوا     ١٩٩٤السابق وفشل، وفي عام     

  . بمجلس الشيوخ األميركي

 منصب رئـيس لجنـة      ١٩٩٣ويشغل أينوف منذ    

البيئة واألعمال العامة بمجلس الشيوخ، إضافة إلى       

  .عضويته بلجنة القوات المسلحة في المجلس

يحظى باهتمام اإلعالم األميركي فيما يتعلق بقضايا       

البيئة بحكم منصبه كرئيس للجنة البيئـة بمجلـس         

يوخ، ويشتهر بمواقفه المتشددة ضـد أنـصار        الش

النظريـات العلميـة     ومنظمات البيئة، فهو يرفض   

القائلة بزيادة حرارة كوكب األرض، وبلغ هجومه       

  . بالنازيين أنصار البيئة حد تشبيههم المستمر على

أما فيما يخص إسرائيل والمنطقة العربية فقد لخص 

 وذلـك فـي     ٢٠٠٢ آذار/أينوف موقفه في مارس   

أمام مجلس الشيوخ حدد فيهـا سـبعة         كلمة ألقاها 

  :أسباب رئيسية تدفعه لمساندة إسرائيل، وهي

سبب يرتبط بعلم الحفريات والذي يؤكد أن        .١

فـي  (اإلسرائيليين كان لهم وجود هناك      "

، وأن  " سنة ٣٠٠٠منذ  ) فلسطين التاريخية 

  ".الفلسطينيين القدماء انقرضوا"

 سبب تاريخي، وهنا يعبر أينـوف عـن        .٢

اعتقاده بأن أرض فلـسطين قبـل قـدوم         

غير مرغوب فيها   "اليهود لها كانت أرضا     

، وأن العرب لم    "من أحد، أرضا بال قيمة    

يتحدثوا عن ملكيتهم لها إال بعد أن عـاد         

  .إليها اليهود وشرعوا في تعميرها

أن القيمة العملية لألراضي مرتبطة بقدرة       .٣

اإلسرائيليين علـى تعميرهـا وتحويـل       

http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate/aspx/print.htm
http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate/aspx/print.htm
http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate/aspx/print.htm
http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate/aspx/print.htm
http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate/aspx/print.htm
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وفقا " تحف زراعية حديثة  "إلى  الصحراء  

  .لتعبيره

سبب إنساني يتعلق بمعاناة اليهود على يد        .٤

النازية وبأن اإلسـرائيليين ال يطـالبون       

نظرا لصغر المساحة التـي     " بشيء كبير "

  .يطالبون بها

أمام صعود الجماعات   " عائق"أن إسرائيل    .٥

  .المعادية ألميركا بالشرق األوسط

يـق  حجر عثـرة فـي طر     "أن إسرائيل    .٦

  ".اإلرهاب

، "اهللا قال ذلـك   "أما السبب األهم فهو أن       .٧

وهنا أشار أينوف إلى بعـض نـصوص        

اإلنجيل التي تتحدث عن وعد اهللا إلبراهيم       

بإعطاء أرض إسرائيل لليهود، حيث أكـد       

المسألة ليست صراعا سياسـيا     "أينوف أن   

إنها خالف حـول مـا إذا       . على اإلطالق 

  ".كانت كلمات اهللا صحيحة أم ال

كما ذكر أينوف أن أحداث الحـادي عـشر مـن           

بـاب  "وقعت ألنه كان هناك      ٢٠٠١ أيلول/سبتمبر

، وأن هـذا    "روحاني مفتوح للهجوم على أميركـا     

سياسات حكومتنا تمثلـت فـي      "الباب يرتبط بكون    

يردوا بشكل قوي    لكي ال  اإلسرائيليين الضغط على 

  ".على الهجمات اإلرهابية التي شنت عليهم

ه يتحتم على حكومة أميركا عدم الضغط       لذا أكد أن  

على إسرائيل بأي شكل من األشكال، مشددا علـى         

أن سياسة إسرائيل دوما كانـت عـدم المبـادرة          

بالهجوم، وإنما الرد على الهجوم عليها بحـروب        

ــسحاب   ــم االنـ ــة ثـ ــصيرة وناجحـ   .قـ

_______________  

 موقع جـيم أينـوف فـي مجلـس الـشيوخ            -١

ــي   http://inhofe.senate.gov/األميركــــ

   موقع أصدقاء جيم-٢

 http://www.jiminhofe.com/ أينوف

 

 
 

  

  

  

  

 رالف ريد

حزيـران  /  يونيـو  ٢٤ولد رالف أوجين ريد في      

ــا ١٩٦٤ ــة فيرجيني ــسموث بوالي ــة بورت  بمدين

رات العمـل   األميركية، وسرعان ما أتقـن مهـا      

السياسي خالل سنوات نشاطه الطالبي في أوائـل        

الثمانينيات حيث بزغ نجمه فـي أوسـاط شـباب          

  .الجمهوريين

 مر ريد بفتـرة تـدين       ١٩٨٣ أيلول/ وفي سبتمبر 

 ١٩٨٩تحول بعدها للتيار اإلنجليكي، وفي العـام        

 العمل  بات روبرتسون عرض عليه القس المشهور     

ف المـسيحي الراميـة     مديرا تنفيذيا لمنظمة التحال   

  .لحشد قوى المسيحيين المتدينين السياسية

ظل ريد في منصبه مديرا للتحالف المسيحي حتى        

 وأسهم في بناء مجد التحالف وحقـق        ١٩٩٧ العام

معه شهرة واسعة، حيـث حـرص علـى إبعـاد           

التحالف عن أدوات العمل السياسي الفظة مفـضال        

 التحالف  استخدام التكتيكات الناعمة، كما أسهم مع     

في تفعيل دور المسيحيين المتدينين داخل الحـزب        
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الجمهوري الذين أسـهموا بـدورهم فـي فـوز          

 التـشريعية   ٢٠٠٤الجمهوريين في انتخابات العام     

التي ساعدتهم على الحصول على مقاعد األغلبيـة        

بمجلس النواب األميركي ألول مرة منذ عقود، لذا        

/  مـايو ١٥نشرت مجلـة تـايم األميركيـة فـي      

 صورة ريد على غالفها وتحتها تعليق       ١٩٩٥ أيار

رالـف ريـد والتحـالف      : اليد اليمنـى هللا   "يقول  

  ".المسيحي

ولكن ريد استقال من إدارة التحـالف فـي العـام           

 بعد أن تعرض التحالف التهامات بالفـساد        ١٩٩٧

المالي، ويقول البعض إن ريد نجح متحدثا باسـم         

تراجع مكانـة   التحالف ولكنه فشل إداريا ما أدى ل      

  .التحالف المسيحي تدريجيا

عاد ريد بعد ذلك إلى جورجيا حيث أسس شـركة          

 مستفيدا من عالقاتـه     ،"إستراتيجيات القرن "تدعى  

  .بشخصيات جمهورية ذات نفوذ

 نافس ريد على منصب رئـيس       ٢٠٠٢وفي العام   

الحزب الجمهوري بجورجيا وهو منصب شرفي،      

حولـت  لكن المنافسة على المنـصب الـشرفي ت       

بسبب معارضة بعض الجمهوريين لريـد،       لمعركة

إذ انتقدوا أساليبه االنتخابية واتهموه باستخدام الدين       

  . غطاء لنشاطه السياسي، ولكن ريد فاز بالمنصب

 أعلن ريد نيته ترشـيح      ٢٠٠٥شباط  / وفي فبراير 

نفسه لمنصب حاكم والية جورجيا مدعيا حـصوله       

، ش االبـن  بو جورجعلى دعم الرئيس الجمهوري     

وسبق لريد العمل رئيسا للقطاع الجنوبي الـشرقي        

  .٢٠٠٤بحملة بوش االنتخابية عام 

ولكن استطالعات الرأي أظهرت أن ريد ال يحظى        

إال بتأييد ضعيف من قبل الجمهوريين بجورجيـا،        

كما حرص الـرئيس بـوش وكبـار الـسياسيين          

الجمهوريين على التزام الحياد في المعركة، وأعلن       

 معارضته، وظهرت على السطح معلومات      بعضهم

حول ارتباط ريد بفضيحة فساد سياسـية ضـخمة         

  .جاك إبراهوموفبطلها صديقه 

أدت العوامل السابقة مجتمعة إلـى خـسارة ريـد          

مجلة لالنتخابات التمهيدية بفارق كبير، لذا نشرت       

/  يوليـو  ٣١ األميركية في عددها الصادر في       تايم

صعود وسقوط رالـف    " مقاال بعنوان    ٢٠٠٦ تموز

  ".ريد

ويقول البعض إن ريد كان بمثابة وجه براغمـاتي         

وتقدمي لليمين المسيحي، حيث رفض ريد استخدام       

الدولة لفرض القوانين المسيحية، كما انتقد موقـف        

الكنيسة اإلنجليكية البيضاء مـن حركـة الحقـوق         

  . المدنية بأميركا

ابا  خط ١٩٩٥فعلى سبيل المثال ألقى ريد في العام        

 بصفته مديرا تنفيـذيا     عصبة مكافحة التشويه  أمام  

بأن بعـض    للتحالف المسيحي اعترف فيه صراحة    

اللغة المستخدمة من قبل اليمين المـسيحي تمثـل         

اهللا ال يسمع دعـاء     "إنذار خطر لليهود كالقول بأن      

  ". بلد مسيحي"وأن أميركا " اليهود

 بالمـشاركة مـع     ٢٠٠٢كما أسس ريد في العام      

 منظمـة تـدعى     يـشيل إيكـستين    يدعى   حاخام

تهدف إلى تعبئة المـسيحيين     " بجانب إسرائيل  قف"

  .المتدينين لدعم إسرائيل

وعن أسباب مساندته إلسرائيل كتب ريد مقاال في        

/ صـحيفة لــوس أنجلــوس تـايمز فــي أبريــل  

بالنسبة للبعض ليس هناك    " يقول فيه    ٢٠٠٢ نيسان

لم في يومنا   دليل أكبر على سيادة اهللا على هذا العا       
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  ".هذا أكثر من بقـاء اليهـود ووجـود إسـرائيل          

_______________  

 /اإلجابات تعريف برالف ريد من موقع

http://www.answers.com/topic/ralph-e-
reed-jr 

 الكنائس المعارضة للصهيونية المسيحية
  محمد عبد العاطي

رغم قوة وفعالية الصهيونية المسيحية في الواليات       

المتحدة فإن هذا ال يعني أن الساحة خالية لها تعمل          

دون معارضة، فهناك كنائس مسيحية كثيرة تتخـذ        

مواقف رافضة لهذا التيار ومحذرة من خطورتـه،        

  .داخل الواليات المتحدة وخارجها

  إلنجيليةموقف الكنيسة ا
رفضت الكنيسة اإلنجيلية في الواليـات المتحـدة        

الصهيونية المسيحية، وأوكلـت تحويـل الـرفض      

ألساليب عملية إلى المجلس الوطني لكنائس المسيح       

 مليـون   ٤٠ طائفة يمثلون حـوالي      ٣٤الذي يضم   

  . عضو

بنى هذا المجلس إستراتيجته للتعامل مع الصهيونية       

يليين الليبراليين الذين   المسيحية على استقطاب اإلنج   

يرفــضون التفــسير الحرفــي للكتــاب المقــدس 

  . ويرفضون الصهيونية الالهوتية في الكنيسة

واستطاع المجلس التواصل مع عدد كبير منهم عبر 

 "المسيحية واألزمـات  " و "القرن المسيحي  "مجالته

 ولم يغفل هـذا المجلـس       ".المصلح"و" القيمون"و

ه للصهيونية المسيحية   أهمية تنسيق مواقفه الرافض   

مع كنائس أخرى تتشابه معه في هذا األمر ولـو           

الكنيـسة المـشيخية    بنسب ودرجات مختلفة مثل     

  .والكنيسة المنهجية والمعمدانية واألسقفية

  موقف الكنيسة الكاثوليكية

لم تكن الكنيسة الكاثوليكية في الواليـات المتحـدة         

نية بعيدة عن جبهات الرفض المتنامية ضد الصهيو      

المسيحية، بل إنها سارعت وأعلنت موقفها الرافض 

 ١٨٩٧أيـار  /  عام، ففي مـايو ١٠٠منذ أكثر من  

الحظت هذه الكنيسة أن التيار المقصود يهدف في        

النهاية إلى السيطرة على فلسطين بمسوغات دينية       

إن إعادة بنـاء    "مسيحية، فأصدرت بيانا قالت فيه      

ة يعاد تكوينها   القدس لتصبح مركزا لدولة إسرائيلي    

يتناقض مع نبوءات المسيح نفسه الذي أخبرنـا أن         

القدس سوف تدوسها العامة حتى نهاية زمن العامة        

  ". أي حتى نهاية الزمن

ولم يختلف موقف الفاتيكان في روما عن موقـف         

الكنيسة الكاثوليكية داخل الواليات المتحدة، فكمـا       

رفض أفكار الصهيونية المسيحية رفـض كـذلك        

عيهم السياسية وتحالفـاتهم مـع الـصهيونية        مسا

اليهودية إلقامة وطن قومي لليهود فـي فلـسطين،         

وبرر رفضه بأسـباب عـدة، منهـا أن دعـاوى           

الصهيونية المسيحية مخالفة للكتاب المقدس ولروح      

المسيحية وأنها ستلحق ضررا بالمسيحيين الشرقيين 

  . خاصة إذا نجحوا في إقامة دولة في فلسطين

ـ    ١٩١٧عام  وفي ال   معلقـا   ١٥ قال البابا بنديكت ال

ال لسيادة اليهـود علـى األرض       "على وعد بلفور    

  ". المقدسة

 وجه الفاتيكان مـذكرة     ١٩٢٢أيار  /  مايو ١٥وفي  

رسمية لعصبة األمم تنتقد إقامة وطن قومي لليهود        

إن الحبر األعظم ال يمكـن أن       "في فلسطين، وقال    

لى غيرهم مـن    يوافق على منح اليهود امتيازات ع     
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ولم يختلف الموقف كثيرا بالنسبة للبابـا       ". السكان

  . ١٥ الذي خلف بنديكت الـ١٢بيوس الـ

واستمر هذا الرفض حتى قيام دولة إسرائيل عـام         

، بعدها حدث تغير الهـوتي فـي موقـف          ١٩٤٨

الكنيـــسة الكاثوليكيـــة بعـــد أن اســـتطاع 

اليهود أن يقنعوا كبار رجال الدين في       /اإلسرائيليون

الكنيسة الكاثولكية أن وجودهم في الشرق األوسط       

  .ووقف امتدادها" اإللحادية"مهم لمحاربة الشيوعية 

 جون كينـدي وازداد هذا الموقف تماسكا في والية       

أول رئيس أميركي كاثوليكي يدخل البيت األبيض،       

 الذي كـان مـشبعا      كاشنغوكان بصحبته األسقف    

يهود ولـيس   ال/بالعداء للشيوعية ووجد أن إسرائيل    

اإلسالم هو الحليف الطبيعي للواليات المتحدة ضد       

  .الشيوعية

بعد هذا االختـراق الكنـسي كثـرت المنظمـات          

الكاثولكية المطالبـة بتغييـر مواقـف الفاتيكـان         

الالهوتية من مبدأ قيام دولة يهودية ومبـدأ عـودة          

  . اليهود إلى فلسطين

وقامت كذلك جنبا إلى جنب منظمـات كاثوليكيـة         

رى ال ترفض قيام دولة يهودية ولكنها تدعو أن         أخ

  . يكون ذلك مصاحبا لمنح الفسطينيين حقوقهم

  موقف الكنيسة األرثوذكسية

بنت الكنيسة األرثوذكسية في الواليـات المتحـدة        

معارضتها للصهيونية المسيحية علـى منطلقـات       

عقائدية، حيث اعتبرت أن هذا التيار يصر علـى         

ـ     ة عـن المـسيحية وأن      زرع رؤية الهوتية غريب

أهدافها سياسية وليست دينية وهي في محـصلتها        

  . الختامية تخدم مصالح دولة بعينها

  :مجلس كنائس الشرق األوسط
أما بالنسبة لموقف كنائس الشرق األوسط من هـذا         

التيار فقد تمثل في الرفض المؤسس كـذلك علـى          

  .أسباب دينية وسياسية وإنسانية

ق األوسط الـصهيونية    واعتبر مجلس كنائس الشر   

/ المسيحية، كما جاء في بيانه الصادر في أبريـل        

سوء اسـتعمال للكتـاب المقـدس       "،  ١٩٨٦نيسان  

وتالعبا بمشاعر المسيحيين فى محاولـة لتقـديس        

  ".إنشاء دولة من الدول وتسويغ سياسات حكوماتها

 لقس رياض غريغور  وأجمل األمين العام للمجلس ا    

  :التاليةمبررات الرفض في األسباب 

إن الصهيونية المسيحية ال تمـت بـصلة         •

للمسيحية ألنها تـشويه مـشبوه الغايـات        

  . لبعض ما جاء فى أسفار الكتب المقدسة

إنها مؤامرة حيكت ضد المسيحيين عامـة        •

والمسيحيين العـرب خاصـة، لـضرب       

ــسيحية  ــين الم ــوارى ب ــشروع الح الم

واإلسالم، ولتبرير أطروحـات صـراع      

 ال ســيما بــين الحــضارات واألديــان،

المسيحية واإلسالم، وهى تستهدف ضرب     

العيش المشترك اإلسالمى المسيحى فـى      

  .العالم العربي

  الروم األرثوذكس

ولم تشذ كنيسة الروم األرثوذكس عن هذا االتجاه،        

فقد رفضت الصهيونية المسيحية واعترضت على      

المسمى نفسه، وأصر بطريرك الروم األرثـوذكس    

 علـى تـسميتها      اهللا حنـا   األب عطـا  في القدس   

  ".المجموعات المتصهينة التي تدعي المسيحية"
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وبنى هذا الرفض على اعتقاده بأن هناك تناقـضا         

كبيرا بين ما تعلمه وتنادي به المسيحية من سـالم          

ووئام ومحبة وبين ما تدعو إليه الـصهيونية مـن          

تكريس للفكر العنصري والتمييز العرقي وممارسة      

انية لتمرير مشاريع مـشبوهة،     أساليب خبيثة شيط  

فهي أقرب إلى اليهودية الصهيونية منها إلـى أي         

  . شيء آخر

وما زاد من مخـاوف الـروم األرثـوذكس مـن           

الصهيونية المسيحية ما يشيرون إليه من أن أهداف        

هذه الحركة هو استقطاب المـسيحيين الـشرقيين        

والعمل على سلخهم من هويتهم وجذورهم الشرقية       

     .القومية تحت الفتة التبشير بالمسيحيةوقضاياهم 

ويؤكد الروم األرثوذكس كـذلك أن مـا يجعلهـم          

يتشددون في الرفض اعتقـادهم بـأن التفـسيرات         

والتحليالت الـصهيونية للكتـاب المقـدس هـي         

تفسيرات وتحليالت سياسية وغير روحانية هـدفها       

تبرير االحتالل والعدوان والتـرويج ألن األرض       

  . هم وليست لسواهمالفلسطينية ل

_______________  

  : المصادر

ــسيحية أم  -١ ــصهيونية صهيوم ــسيحية ال  الم

مأساة في استعمال الكتاب المقدس،     " صهيوأميركية؟

استغالل المشاعر الدينية في إنشاء دولة صهيونية       

ــور   ــاض جرجـ ــس ريـ ــدكتور القـ   .الـ
http://www.asharqalarabi.org.uk/m-

w/b-waha-44.htm  
لـروم األرثـوذكس مـن المـسيحية         موقف ا  -٢

  . الــصهيونية، بقلــم األب حنــا عطــا اهللا   
http://alarabnews.com/alshaab/GIF/06-

06-2003/a23.htm  

 في مواجهة الصهيونية المسيحية، الـصهيونية       -٣

، دار  ١٦٦-١٤٩المسيحية، محمد الـسماك، ص      

 .٢٠٠٤، عام ٤النفائس، ط 
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