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الشكر والتقدير
لكؿ مف ساىـ في انجاح ىذا البحث أتقدـ بخالص الشكر واالمتناف وأتوجو بالشكر
العميؽ إلى مف رعاني طالباً في برنامج الماجستير ،ومشرفَ ْي الفاضميف الدكتور
يف كاف ليـ الفضؿ في اإلشراؼ عمى
مخيمر أبو سعدة ،والدكتور عبد ربو العنزي الذ ْ

البحث منذ كاف الموضوع عنواناً وفكرةً إلى أف صار رسالةً وبحثاً ،فميـ مني خالص
الشكر والعرفاف.

يدخروا جيداً في توجييي
وأتوجو بالشكر الجزيؿ إلى جميع أساتذتي الذيف لـ ّ
وامدادي بكؿ ما احتجت إليو مف توجيو ونصائح.
وأتقدـ بشكري الجزيؿ إلى أساتذتي الموقريف في لجنة المناقشة األستاذ الدكتور
إبراىيـ خميؿ أبراش مناقشاً داخمياً ،والدكتور صبلح أبو ختمة مناقشاً خارجياً؛
لتفضميـ بقبوؿ مناقشة ىذه الرسالة ،فيـ أى ٌؿ لتقويميا وتيذيبيا والكشؼ عف
وتصحيح مواطف القصور فييا.
والشكر موصوؿ لمجنود المجيوليف خمؼ ىذا العمؿ ،أىمي وأصدقائي الذيف قدموا
المساعدة وىيأوا الظروؼ المبلئمة إلتماـ ىذا البحث.

نزار خميس البطراف
ب


ممخص الدراسة

تتركز الدراسة في الكشؼ عف المسيحية الصييونية وأثرىا عمي السياسة الخارجية األمريكية تجاه
ّ

لمتعرؼ عمي كيفية
إسرائيؿ بفترتي الرئيس جورج بوش االبف  ،2008 -2001وسعت الدراسة ّ
ونوعية التأثير الذي أحدثتو المسيحية الصييونية التي تحولت مف جماعة دينية إلي لوبي سياسي

ضخـ يفوؽ تأثير الموبي اإلسرائيمي عمي السياسة الخارجية األمريكية تجاه إسرائيؿ ،كما باتت
تُعتبر القاعدة االنتخابية األىـ لمحزب الجميوري وتيار المحافظيف الجدد.
فترصد الدراسة وتحمؿ أسباب ىذا الدعـ وأىـ آلياتو ورموزه انطبلقاً مف دراسة البيئة التي نشأت
فييا المسيحية الصييونية في أوروبا ،ومف ثـ انتقاليا وتمركزىا في الواليات المتحدة األمريكية،
تقدـ الدراسة خارطة لعبلقات الموبي المسيحي الصييوني مع التكوينات السياسية داخؿ
كذلؾ ّ
الواليات المتحدة واسرائيؿ.
قدـ
وتأتي أىمية الدراسة مف كونيا باإلضافة لتقديـ إطار تاريخي لممسيحية الصييونية؛ فيي تُ ّ
مفصمة لمواقع نفوذ التيار المسيحي الصييوني وأبرز منظماتو في الواليات المتحدة
خارطة
ّ

األمريكية ،باإلضافة لتقديـ خارطة لعبلقات الموبي المسيحي الصييوني مع التكوينات السياسية
داخؿ إسرائيؿ ،وقد نالت الدراسة قسطاً واف اًر مف التحميؿ والنقد الموضوعي لتحقيؽ اليدؼ النيائي
منيا ،وىي أيضاً تُرّكز عمي إطار زمني قصير نسبياً وذي أىمية كبيرة في تاريخ الصراع العربي
اإلسرائيمي ،وىو ما مف شأنو تقديـ رؤية مدعومة بالبرىاف والمنطؽ حوؿ جانب ميـ مف أسباب
الصراع في منطقة الشرؽ األوسط.
وتسعي الدراسة إلي التحقُّؽ مف واثبات فرضيات الدراسة واإلجابة عمي تساؤالتيا ،ولتحقيؽ النتائج
متوخياً ما استطعت الموضوعية وأُسس البحث العممي السميـ؛ قامت الدراسة
المرجوة منيا،
ّ
ّ
بتوظيؼ مناىج البحث العممي التي تُناسب الظاىرة ،ومف أىميا المنيج التاريخي والمنيج
الوصفي التحميمي في سبيؿ تقديـ تحميؿ عقبلني لطروحات وخطابات تيار المسيحية الصييونية
واظيار الفائدة التي تعود عمي إسرائيؿ نتيجة لنشاطاتيـ ومواقفيـ
توصمت الدراسة إلى عدة استنتاجات أىميا أف المسيحية الصييونية منذ انطبلقة مسيرتيا
كما
ّ
سعت وعممت بشكؿ حثيث عمي خمؽ الظروؼ والبيئة المبلئمة لقياـ دولة إسرائيؿ وساندتيا
بشكؿ مطمؽ في الوصوؿ ألطماعيا االستعمارية ،وأف االىتماـ بنبوءات الكتاب المقدس حوؿ
ت


قياـ إسرائيؿ زاد مف حدة التوترات وتأجيج الصراعات بالشرؽ األوسط وكاف عقبة حقيقة أماـ
عممية السبلـ .وأف المسيحية الصييونية لعبت دو اًر مؤث اًر في السياسة الخارجية األمريكية تجاه
إسرائيؿ في حقبة الرئيس بوش بما يخدـ مصالح إسرائيؿ وأطماعيا االستعمارية.
وتسارع
توصمت الدراسة إلى أف المسيحية الصييونية تساىـ بشكؿ مباشر في تطوير
كما
ّ
ُ
عمميات مصادرة األراضي الفمسطينية وتقؼ سد منيع في وجو الحمـ الفمسطيني بالحصوؿ عمي

دولة مستقمة تحت رعاية القانوف الدولي وفي إطار المجتمع الدولي.
وبناء عمى ىذه االستنتاجات تُوصي الدراسة بضرورة تكثيؼ جيود الباحثيف وخاصة عمماء
ً
التاريخ والسياسة لبياف حقيقة المعتقدات التي يتبناىا أتباع المسيحية الصييونية مف جية ،ومف

جية أخري تسميط الضوء عمي اآلثار المدمرة لممسيحية الصييونية عمي القيـ اإلنسانية مثؿ
السبلـ وحقوؽ اإلنساف والحريات العامة ،وضرورة تعزيز لغة الحوار بيف الطوائؼ الدينية واقامة
عبلقات قوية مع الجيات التي تؤيد إحقاؽ الحقوؽ الفمسطينية مف خبلؿ السبلـ.
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Abstract
This study is concentrated on the detection of Christian Zionism and its
impact on American foreign policy toward Israel During the era of
President Bush, 2001- 2008, the study sought to reveal to what extent and
how had the Christian Zionism an impact on the US foreign policy
toward Israel, and how it was transformed from a religious group into a
political lobby massive than the Israeli lobby, and how it has become the
most important electoral base of the Republican Party and the neoconservatives.
It also monitors and analyzes their mechanisms and symbols through
studying the environment in which Christian Zionism originated in
Europe, and then its exodus to the United States, as well as the study
provides a map of their relationships with political formations within the
United States and Israel.
Trying to pursue the proper approaches of scientific research; The study
used scientific research approaches that fit the phenomenon, such as the
historical approach and the descriptive and analytical approach in order to
provide a rational analysis of the proposals and speech of Christian
 Zionism stream.
The importance of the study as well as to provide the derived information
from a variety of sources, In particular from English sources, it also has
gained a great deal of analysis and objective criticism to achieve the
ultimate objective. The study also focused on a relatively short time
frame that have great importance in the history of the Arab-Israeli
 conflict.
The search led us to several conclusions, that Christian Zionism since the
start of its career expanded and worked very hard to create the
appropriate conditions and environment for the establishment of the State
of Israel and backed by an absolute access to the ambitions of colonial,
and that the attention of Bible Prophecies about the creation of Israel
increased tensions and fueling conflict in the Middle East and the fact that
it was an obstacle to the peace process.
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The study also found that Christian Zionism directly contribute to the
development and acceleration of the confiscation of Palestinian land
operations and impervious dam blocking the Palestinian dream of
obtaining an independent state under the auspices of international law and
in the framework of the international community.
Based on these conclusions, the study recommends the need to intensify
research efforts and private scientists history and politics to reflect the
reality of the beliefs espoused by followers of Christian Zionism, on the
other hand, to highlight the destructive Christian Zionism impacts on
human values such as peace, human rights and public freedoms, and the
need to promote dialogue between religious communities and establish
strong relationships with those supporting the realization of Palestinian
rights through peace.
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المبحث األوؿ :خطة الدراسة
المبحث الثاني :الدراسات السابقة
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 1.1المبحث األوؿ :خطة الدراسة
 2.1.1مقدمة الدراسة
تعتبر المسيحية األصولية أو المسيحية الصييونية مذىب ديني عميؽ الجذور في التاريخ
االجتماعي والثقافي في الواليات المتحدة ،وىو مرتبط بحركة اإلصبلح الديني التي قادىا مارتف
لوثر ومنيج "التدبيرية" ،1وىي أيديولوجيا دينية .إال أف تحوؿ ىذا المذىب الديني إلى قوة سياسية
ىو تطور حديث نسبياً ،وقد برز التأثير الكبير لميميف المسيحي عمى السياسة األمريكية منذ
وصوؿ المحافظيف الجدد إلى الحكـ في عيد الرئيس رونالد ريجاف عاـ  ،1981مما جعؿ
يعبروف عف جوىر فكر اليميف المسيحي ،ويوظفونو في السياسة الخارجية
أنصار اليميف المحافظ ّ
عبر عف نفسو بصورة
األمريكية بتشكيؿ تحالؼ وثيؽ بيف المحافظيف الجدد واليميف المسيحيّ ،
واضحة في سياسات اإلدارات األمريكية المتعاقبة.

وتكمف خطورة التيار المسيحي الصييوني بأنو يتزعـ النشاط السياسي واإلعبلمي الرامي لخدمة
مصالح إسرائيؿ ،حيث أف الناخبيف مف أتباع المنظمات المسيحية الصييونية يعدوف بعشرات
المبلييف ،وليذا فإف مركز الثقؿ االنتخابي بالنسبة لممنظمات المؤيدة إلسرائيؿ لـ يعد يتمثّؿ في
الناخبيف الييود بقدر ما أصبح يتمثؿ في الناخبيف المسيحييف المؤيديف لمصييونية ،وليس أدؿ
عمى نفوذ ىذه القوة السياسية مف أف عدداً كبي اًر مف مسؤولي البيت األبيض وأغمبية مف النواب
الجميورييف في الكونجرس في عيد الرئيس بوش االبف ىـ مف المسيحييف الصياينة ،ويظير
التأييد اليميني المسيحي إلسرائيؿ عمي شكؿ الضغط في الكونغرس وعمى صانع القرار األمريكي
لتمرير السياسات الموالية لكؿ ما تريده إسرائيؿ ،والتدخؿ في نقاشات السياسة الخارجية األمريكية
فيما يتعمؽ بالصراع الفمسطيني اإلسرائيمي والقضايا التي تيـ إسرائيؿ عامة ،وحشد االعتمادات
البلزمة ليجرة الييود مف أوروبا الشرقية إلى إسرائيؿ والسعي إلعادة بناء معبد ىيكؿ سميماف
عمى أنقاض الحرـ القدسي ،وتنفيذ وعد الرب ألبناء إسرائيؿ بمنحيـ أرض كنعاف ،وذلؾ تعجيبل
لعودة المسيح (صالح.)2004 ,
افدا استندت إليو الصييونية
لقد شكؿ تيار المسيحية الصييونية في الواليات المتحدة عمى الدواـ ر ً

في تحقيؽ مشروعيا عبر تشكيؿ مجموعات ضغط تعمؿ لمصمحة إسرائيؿ ،وكسب قطاع واسع
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منيج لتفسير الكتاب المقدس يعتمد التفسير الحرفي ،سوؼ تتناولو الدراسة بشرح موسع في فصوليا.
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مف األوساط البروتستانتية األصولية في أمريكا وعمى أعمى المستويات .واذا كانت المسيحية
الصييونية تبرز اآلف كقوة محركة ودافعة لمسياسة األمريكية ونزوعيا إلى معاداة العرب وحقوقيـ
والتحريض عمى خوض الحروب ضدىـ تحت شعار "محاربة اإلرىاب" أو غيرىا مف الشعارات،
فالحقيقة أف تيار المسيحية الصييونية موجود منذ سنوات طويمة وبدرجات مختمفة في مراكز
صنع القرار األمريكي (العيد.)2008 ,
ذلؾ كاف حاف اًز لدراسة ظاىرة المسيحية الصييونية في الواليات المتحدة األمريكية وخاصة مع
تنامي تأثيرىا في قضايا السياسة الخارجية األمريكية مع التركيز عمي دورىا المؤثر في أروقة
صنع القرار األمريكي ،كما تستطمع الدراسة أشكاؿ وأبعاد تحالؼ المسيحية الصييونية مع
المحافظيف الجدد والموبي اإلسرائيمي والحزب الجميوري ،وكذلؾ مواقؼ اليميف المسيحي مف
قضايا السياسة الخارجية األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي وعممية السبلـ ،والقاء الضوء
عمي التأييد والدعـ البلمحدود الذي تحصؿ عميو إسرائيؿ نتيجة لتمؾ التحالفات.
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 3.1.1مشكمة الدراسة

تُشكؿ المسيحية الصييونية تيار قوي لو مواقع نافذة ولوبي ضاغط في السياسة والخارجية
األمريكية تجاه إسرائيؿ ،وذلؾ مف خبلؿ النفوذ الذي يمارسو ىذا التيار في أروقة صنع القرار في
الواليات المتحدة األمريكية والرأي العاـ األمريكي ،وىنا نشأت الحاجة إلي البحث لموصوؿ إلي
المعرفة ،األمر الذي دعا لطرح التساؤؿ الرئيس:
ما ىو أثر المسيحية الصييونية عمي السياسة الخارجية األمريكية تجاه إسرائيؿ في عيد
الرئيس جورج بوش االبف؟
وكما يقتضي العمؿ البحثي تقديـ أدلة وحقائؽ ومعمومات وبراىيف حوؿ الظاىرة محؿ البحث
المرجوة منيا ،فإف ذلؾ يعني اإلجابة عمي التساؤالت الفرعية التالية:
وصوالً إلي النتائج
ّ
 .1كيؼ نشأت وتطورت المسيحية الصييونية إلي تيار مؤثر في السياسة األمريكية؟
 .2ما ىي أىـ أدوات المسيحية الصييونية وأىـ المنظمات التابعة ليا وأبرز رموزىا؟
 .3ما ىي أشكاؿ وأبعاد تحالؼ المسيحية الصييونية مع المحافظيف الجدد ،والصييونية
السياسية (الموبي اإلسرائيمي في الواليات المتحدة ،واليميف الصييوني داخؿ إسرائيؿ)؟
 .4كيؼ أثّر التيار المسيحي الصييوني في صناعة السياسة الخارجية األمريكية في حقبة
الرئيس جورج بوش االبف تجاه إسرائيؿ؟
 .5كيؼ تتقاطع مواقؼ المسيحية الصييونية مع المواقؼ اإلسرائيمية تجاه قضايا الصراع
العربي اإلسرائيمي وعممية السبلـ،
 .6ما ىي أشكاؿ الدعـ الذي تقدمو المسيحية الصييونية إلسرائيؿ؟
 4.2.2أىداؼ الدراسة
وصؼ ظاىرة المسيحية الصييونية وتطورىا التاريخي وابراز مرتكزاتيا الفكرية وتطورىا
.1
ْ
داخؿ المجتمع األمريكي وتحوليا لتيار سياسي مؤثر.
 .2الكشؼ عف رموز التيار المسيحي الصييوني داخؿ اإلدارة األمريكية والكونجرس
األمريكي وآليات تأثيرىـ في السياسة األمريكية.
 .3الكشؼ عف أىـ المنظمات التابعة لممسيحية الصييونية ودراسة عبلقة تمؾ المنظمات
بصانع القرار والرأي العاـ.
4

 .4توضيح أبعاد تحالؼ المسيحية الصييونية مع المحافظيف الجدد والحزب الجميوري
والموبي اإلسرائيمي في عيد الرئيس بوش االبف.
 .5إبراز األسباب الكامنة وراء دعـ المسيحية الصييونية لدولة إسرائيؿ.
 .6بياف مدي تأثير التيار المسيحي الصييوني عمي السياسة الخارجية األمريكية تجاه
إسرائيؿ.
 .7الكشؼ عف أشكاؿ الدعـ الذي تقدمو المسيحية الصييونية إلسرائيؿ.
 5.1.1أىمية الدراسة

تأتي أىمية الدراسة مف كونيا تندرج ضمف إطار الدراسات النقدية الموضوعية لمظواىر السياسية،

تقدـ تحميبلً لظاىرة المسيحية الصييونية مبني عمي األُسس العقبلنية ،ومما ُيضفي عمي
فيي ّ
الدراسة مزيداً مف األىمية:

كونت تيار سياسي ولوبي
 .1تسميط الضوء عمي ظاىرة المسيحية الصييونية كظاىرة دينية ّ
مؤثر في السياسة األمريكية.
قدـ لمباحثيف والقارئيف صورة حقيقية عف طبيعة التحالفات بيف المسيحية الصييونية
 .2تُ ّ
والتيارات األخري المؤيدة إلسرائيؿ داخؿ المجتمع األمريكي مثؿ الموبي اإلسرائيمي وتيار
المحافظيف الجدد.
 .3تُعتبر الدراسة مرجع لفترة زمنية ميمة وتوفر المعمومات لمباحثيف والميتميف بقضايا
السياسة الخارجية األمريكية مف خبلؿ حصر وتحديد المشكمة بفترة زمنية قصيرة نسبياً.
مفصمة لمواقع نفوذ التيار المسيحي الصييوني وأبرز منظماتو في
قدـ الدراسة خارطة
 .4تُ ّ
ّ
الواليات المتحدة األمريكية ،باإلضافة لتقديـ خارطة لعبلقات الموبي المسيحي الصييوني
مع التكوينات السياسية داخؿ إسرائيؿ.
 .5تكمف أىمية الدراسة أيضاً في أنيا تعطي رؤية لواقع الصراع العربي اإلسرائيمي في ظؿ
صعود التيار اإلنجيمي في الواليات المتحدة ،وتعطي جانب مف المعرفة بالمسيحية
الصييونية مف الداخؿ مف حيث تركيبتيا ،مقوماتيا ،أىدافيا ،وتطوراتيا المستقبمية.
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 6.2.1منيجية الدراسة
تُعرؼ عمي أنيا مجموعة مف القواعد واإلجراءات يعتمد عمييا طريؽ البحث وتتعمؽ باالستراتيجية
المتّبعة لتحقيؽ أغراض الدراسة واإلجابة عمي تساؤالتيا وربط فصوليا وىيكمتيا ،ونظ اًر ألف
الموضوع قيد الدراسة يشكؿ ظاىرة ممتدة وتحتاج لسرد ووصؼ وتحميؿ ،فقد اعتمد الباحث عدة
مناىج في تناولو لمموضوع قيد الدراسة وىي :
المنيج التاريخي:
يعرؼ بأنو ذلؾ المنيج المعني بوصؼ األحداث التي وقعت في الماضي وصفاً كيفياً ،ويتناوؿ
رصد عناصرىا وتحميميا ومناقشتيا وتفسيرىا ،واالستناد عمى ذلؾ الوصؼ في استيعاب الواقع
الحالي ،وتوقع اتجاىاتيا المستقبمية القريبة والبعيدة.
ويعرفو الدكتور إبراىيـ أبراش عمي أنو" :المنيج الذي يوظّؼ التاريخ إما مف أجؿ معرفة عممية
ألحداث الماضي؛ أو لمصمحة البحث العممي لواقع الظواىر المعاصرة ،ذلؾ أف حاضر الظاىرة
ال ينفصؿ عف ماضييا ،بؿ ىو امتداد ليا ولكؿ نظاـ اجتماعي تاريخو الخاص( .أبراش،
 ،2009ص .)137واعتمد الباحث المنيج التاريخي بالفصميف الثاني والثالث ،وذلؾ مف أجؿ
تتبع اإلطار الزماني والمكاني لنشأة المسيحية الصييونية وتطورىا إلي لوبي سياسي مؤثر في
صنع السياسة األمريكية.
المنيج الوصفي التحميمي
يقوـ ىذا المنيج عمي أساس تحديد خصائص الظاىرة ووصؼ طبيعتيا ونوعية العبلقة بيف
متغيراتيا وأسبابيا واتجاىاتيا ،وجمع البيانات والتحميؿ والربط والتفسير ليذه البيانات ،ويظير ىذا
المنيج في الدراسة مف خبلؿ عرض مؤلفات ومواقؼ وخطابات رموز التيار المسيحي الصييوني
ومرتكزاتيـ الفكرية؛ واستنتاج وتحميؿ دالالت ذلؾ في صنع السياسة األمريكية .
كذلؾ استعانت الدراسة بمنيج تحميؿ المضموف وىو مف أفضؿ أدوات تحميؿ اإلعبلـ حيث أف
الدراسة ستتناوؿ خطابات بعض الرؤساء األمريكييف وخطابات قادة تيار المسيحية الصييونية
ومف ثـ تحميميا باإلضافة لذلؾ ستخوض الدراسة في المواد اإلعبلمية الواردة في مواقع
اإللكترونية لمنظمات المسيحية الصييونية لتقديـ رؤية نقدية تحميمية لممعمومات الواردة فييا.
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 7.2.2صعوبات الدراسة

المسمـ بو أف الظواىر اإلنسانية واالجتماعية غير ثابتة ما دامت تتصؿ باإلنساف ،فقد
مف
ّ
الييف ومنيا:
واجيت الباحث العديد مف الصعوبات أثناء البحث ولـ يكف تذليميا بالشأف ّ

 تعقيدات الظاىرة وتشابكيا مع العديد مف الظواىر مما خمؽ صعوبة في تحييد أثرالظواىر األخري ،عمي سبيؿ المثاؿ المصالح الذاتية لممسيحية الصييونية ،وعبلقتيا
بالمجتمع اإلسرائيمي.
 ندرة المصادر الحديثة التي تناولت الظاىرة محؿ البحث خاصة فيما يتعمؽ بالفترة الزمنيةالتي تتناوؿ فييا الدراسة تطور الظاىرة.

 8.2.2مصطمحات الدراسة



المسيحية الصييونيةChristian Zionism :

يمكف القوؿ أف المسيحية الصييونية ىي حركة تعمؿ مف أجؿ عودة الشعب الييودي

ويعرفيا
إلى فمسطيف وسيادة الييود عمى األرض ،وأنيا الداعـ المسيحي لمصييونيةّ .
يوسؼ الحسف عمي أنيا" :مجموعة المعتقدات الصييونية المنتشرة بيف مسيحييف

وبخاصة بيف قيادات و أتباع الكنائس البروتستانتية ،والتي تيدؼ إلى تأييد قياـ دولة
ييودية في فمسطيف بوصفيا حقاً تاريخياً ودينياً لمييود ،ودعميا بشكؿ مباشر وغير

مباشر باعتبار أف عودة الييود إلى األرض الموعودة ىي برىاف عمى صدؽ التوراة،
وعمى اكتماؿ الزماف وعودة المسيح ثانية ،وحجر الزاوية في الدعـ الشديد ليؤالء

المسيحييف إلسرائيؿ ىو الصمة بيف دولة إسرائيؿ المعاصرة واسرائيؿ التوراة ،لذلؾ أُطمؽ
عمى ىذه االتجاىات الصييونية في الحركة األصولية اسـ المسيحية الصييونية (الحسف،

يعرفيا القس إكراـ لمعي عمي أنيا" :حركة نشأت في أمريكا،
 ،2000ص .)12كما ّ
تدعي أف
الغرض منيا تعضيد دولة إسرائيؿ ،وقد أخذت ىذه الدعوة طابعاً دينياً؛ ألنيا ّ
عودة الييود إلى فمسطيف ىو تحقيؽ لمنبوءات واعداد لمجيء المسيح ثانيةً إلى العالـ،

وتبنتيا ىيئات متعددة" (لمعي،
وانتشرت في داخؿ وسائؿ اإلعبلـ وبعض الكنائسّ ،
 ،1991ص.)16
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 السياسة الخارجيةForeign Policy :
جميع صور النشاط الخارجي ،حتي ولو لـ تصدر عف الدولة كحقيقة نظامية .وأف نشاط
الجماعة كوجود حضاري أو التعبيرات الذاتية كصور فردية لمحركة الخارجية تنضوي
وتندرج تحت الباب الواسع الذي نطمؽ عميو اسـ السياسة الخارجية" (ربيع،1972 ،
ص .)7ويقدـ فيرنس وسنايدر تعريفاً لمسياسة الخارجية يرادؼ بيف السياسة الخارجية
وقواعد العمؿ؛ وأساليميب االختبار المتّبعة لمتعامؿ مع المشكبلت ،فيقوالف أف السياسة
الخارجية ىي "منيج لمعمؿ أو مجموعة مف القواعد أو كبلىما ،تـ اختياره لمتعامؿ مع
مشكمة أو واقعة معينة حدثت فعبلً أو تحدث حالياً أو يتوقع حدوثيا في المستقبؿ"
ويعرفيا محمد السيد سميـ عمي أنيا" :برنامج العمؿ العمني الذي يختاره الممثموف
ّ

الرسميوف لموحدة الدولية مف بيف مجموعة مف البدائؿ البرنامجية المتاحة مف أجؿ تحقيؽ
عرفيا األكاديمية
أىداؼ محددة في المحيط الخارجي" (السيد سميـ ،1998 ،ص .)12وتُ ّ

حدد كيفية
السورية الدولية السياسة الخارجية عمي أنيا مجموعة األىداؼ السياسية التي تُ ّ
تواصؿ ىذا البمد مع البمداف األخرى في العالـ .وبشكؿ عاـ تسعى الدوؿ عبر سياساتيا
الخارجية إلى حماية مصالحيا الوطنية وأمنيا الداخمي وأىدافيا الفكرية األيديولوجية
وازدىارىا االقتصادي ،وقد تحقؽ الدولة ىذا اليدؼ عبر التعاوف السممي مع األمـ
األخرى أو عبر الحرب والعدواف واالستغبلؿ لمشعوب األخرى ،ونقصد ىنا بالسياسة
الخارجية األمريكية مجموعة األدوات والمؤثرات والعوامؿ التي تساىـ في صياغة تمؾ
السياسة.
 البروتستانتية اإلنجيمية "اإليفانجميكة" :Evangelical
ىو تيار ديني مسيحي اصبلحي انشؽ عف الكنيسة الكاثوليكية واالختبلؼ الجوىري بينو
وبيف الكاثوليكية ىو االعتقاد بعصمة الكتاب المقدس ،والتفسير الحرفي لمكتاب المقدس
واعتبار التوراة جزء أصيؿ مف اإليماف المسيحي ،وااليفانجميكي ىو الذي يؤمف باآلتي:
 الكتاب المقدس معصوـ مف الخطأ ويجب تفسيره حرفياً.افتداء لمبشر مف الخطيئة األولي وقاـ مف
صمب
ً
 يفوز بالخبلص مف يؤمف بالمسيح الذي ُالموت بعد صمبو.
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 المجيئ الثاني لممسيح عمي اختبلؼ متي يجيئ ،ىؿ بعد أف يتييأ العالـ لذلؾ بصبلحالعالـ طبقاً لرؤية بعض البروتستانت ،أـ أنو يأتي إلصبلح العالـ بعد معركة ىرمجدوف
طبقاً لرؤية فريؽ آخر منيـ( .عارؼ ،2004 ،ص.)9
 البيوريتاف :Puritans
تعني الطُيريوف أو التطيُّريوف ،وىي ِفرؽ دينية ظيرت بعد حركة اإلصبلح الديني في
إنجمت ار عاـ  1564بيف رجاؿ الديف البروتستانت الذيف أرادوا تنقية الكنيسة اإلنجميزية،
وكاف الداعية األوؿ ليذا التوجو "روبرت براوف" ،وكاف أتباعو في بداية األمر ُيسموف

"البراونيوف" نسبة إليو ،وتعتبر البيوريتانية مف الحركات العقائدية التي ظيرت في إنجمت ار
وتزمتاً .وظمّت
كحركة اصبلحية لمكنيسة اإلنجميكانية ولكنيا كانت أكثر
ُّ
ُّ
تعصباً
البيوريتانية بيف ظيور واختباء ومد وجزر حتي عاـ  1649حيف قاـ أوليفر كرومويؿ
بالثورة اإلنجميزية وأعمف جميورية الكومنويمث البيوريتاني ،وقد سانده الجناح المتطرؼ
لمبيوريتاف عمي القياـ بيذه الثورة وحكموا إنجمت ار وكانوا شديدي الحفاظ عمي التقاليد
العبرانية وارتفعت المطالب في عيدىـ بجعؿ العقد القديـ دستو اًر إلنجمت ار (السباتيف،
 ،2007ص.)67
 ىرمجدوف :Armageddon
ترد كممة ىرمجدوف في الكتاب المقدس مرة واحدة في الرؤيا  ،ٔ١:ٔ١فسفر الرؤيا ينبئ
سيجمعوف الى "حرب اليوـ العظيـ ،يوـ اهلل القادر عمى كؿ
اف "مموؾ المسكونة بأسرىا" ُ

شيء" في الموضع الذي ُيدعى بالعبرانية ىرمجدوف وبحسب التوراة ،ىي معركة ستقوـ

في فمسطيف يقود فييا المسيح المنتظر المحارب ،جيشاً عرمرـ مف الييود ضد
ُمضط ِيدييـ ،مموؾ "جوج وماجوج األشرار" ،في معركة كبري ستكوف آخر صداـ مسمح

عمي األرض ،وىو صداـ سوؼ ينتصر فيو جيش الييود ويكوف انتصارىـ استيبلالً

لمعصر األلفي الذىبي السعيد (مقار ،1992 ،ص.)46
 التدبيرية (القدرية)
ىي منيج لتفسير الكتاب المقدس ظير في إنجمت ار في القرف التاسع عشر بشكؿ أساسي
بفضؿ جوف نيمسوف داربي ،وخطة معقدة وضعيا ،خطة يتـ فييا فيـ مجمؿ تاريخ
الجنس البشري منذ آدـ كسمسمة متتابعة مف عمميات التدبير مقسمة إلي سبعة أجزاء،
9

يباشر الرب خبلؿ كؿ منيا تعاممو مع البشرية "بميثاؽ" مختمؼ ،واذا تركنا سائر األجزاء
الصعبة والمعقدة ،فإف التدبير الحالي ىو األخير قبؿ عودة المسيح ،وخبلؿ ىذه الفترة
ُينخؿ البشر ويجري إعداد الرب لباقي المسيحييف الحقيقييف لعممية البيجة الكبري

(مركمي ،2003 ،ص .)117ينبع ىذا المعتقد مف التفسير الحرفي لؤللفية ،فيو يدعي
أنيا فترة زمنية مكونة مف ألؼ سنة ،تأتي بعد االنتصارات الكنسية عمي الشر في معركة
ىرمجدوف قبؿ عودة المسيح ،حيث أف المسيح ىو الذي سيقود عممية إنقاذ الكنيسة ومف
ثـ يممؾ األرض أللؼ سنة سعيدة (.)Sizar, 2005, p28
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 2.1المبحث الثاني :الدراسات السابقة
تش ّكمت الرؤية التي ُبنيت عمييا ىذه الدراسة مف خبلؿ التبحر بالعديد مف الدراسات التي سبقتيا

في نفس المضمار ،وكاف ليا أث اًر بالغاً في إعطاء الباحث إرشادات واشارات تضيء طريؽ
تكمؿ سابقاتيا ،فكاف مف بيف الدراسات التي ساىمت في إثراء ىذه الدراسة:
الدراسة ل ّ
 .2دراسة يوسؼ الطويؿ :1022 ,البعد الديني لعالقة أمريكا بالييود واسرائيؿ وأثره عمي
القضية الفمسطينية  .1004-2492كمية الدراسات العميا ,جامعة األزىر_ غزة ,رسالة
ماجستير.
تبرز الدراسة دور الديف في الحياة األمريكية وأثره في صياغة الفكر والثقافة األمريكية وعبلقة
تعرضت الدراسة لمواقؼ الكثير مف الرؤساء األمريكييف،
الواليات المتحدة بإسرائيؿ ،كما ّ
وتخمص الدراسة لمركزية دور الديف في تشكيؿ الموقؼ األمريكي تجاه الييود واسرائيؿ ،ومف

التعمؽ في الخمفية الدينية المؤطرة
النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أف الرجوع إلى التاريخ و ّ

لمعبلقات بيف الواليات المتحدة واسرائيؿ ،ىو وحده الذي يقدـ تفسي اًر مقنعاً لتمؾ العبلقات،
وأف الذيف يقرأوف التحيز األميركي إلسرائيؿ بعيوف سياسية واست ارتيجية ،يغفموف حقيقة
تاريخية عمى قدر كبير مف األىمية ،وىي أف المسيحية الصييونية سبقت الصييونية
الييودية في الزماف.
 .1دراسة يونس الجمرة :1004 ,الرؤية العقائدية لمجيؿ الثاني مف المحافظيف الجدد في
السياسة األمريكية تجاه المشرؽ العربي ,كمية الدراسات اإلنسانية ,جامعة الشرؽ األوسط
لمدراسات العميا ,رسالة ماجستير.
تناولت الدراسة األبعاد األيديولوجية لممحافظيف الجدد والبيئة العقائدية التي أثّرت عمي فكر
المحافظيف الجدد ،كما استطمعت الدراسة دور العقائد األخري المؤثرة في فكر المحافظيف
الجدد ،كما تناولت الدراسة أىداؼ الجيؿ الثاني مف المحافظيف الجدد واالستراتيجيات التي
يتبعيا لتحقيؽ أىدافو .ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا دراسة الجمرة ىي أف الجيؿ الثاني
مف المحافظيف الجدد ىـ مف أبناء النخبة السياسية التي نشأت وترعرعت في الخمسينيات
والستينيات مف القرف الماضي ،وأف العقائدية االيديولوجية التي يعتنقيا الجيؿ الثاني مف
المحافظيف الجدد جاءت مف المسيحية البروتستانتية ومف الييودية ،وأف ىذا الجيؿ يميؿ
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الستخداـ القوة العسكرية بأقصي درجاتيا وفؽ األفكار التوراتية التي يعتنقونيا ،ويؤمنوف بمبدأ
الحرب الوقائية مف أجؿ الييمنة األمريكية عمي العالـ.
 .3دراسة راجح السباتيف :1007 ,المسيحية البروتستانتية وعالقتيا بالصييونية في الواليات
المتحدة (دراسة عقدية تحميمية) .كمية الدراسات العميا ,الجامعة األردنية ,رسالة ماجستير.
تناولت الدراسة عرض تفصيمي لعقائد وشرائع الطائفة البروتستانتية التي أسسيا الراىب
مارتف لوثر ،كما تناولت الد ارسة كيفية انتشارىا في أوروبا والقارة األمريكية وابراز العبلقة بيف
عقائد التوراة والعقيدة البروتستانتية ،كما تناولت نشأة وتطور المحافظيف الجدد ،وتوصمت
دراسة السباتيف لمجموعة مف النتائج أىميا أف حركة اإلصبلح الديني جاءت لتحقيؽ مصالح
ييود أوروبا ،وأف الواليات المتحدة األمريكية ساىمت بشكؿ مباشر بتأسيس دولة إسرائيؿ مع
التأكيد عمي دور المسيحية الصييونية في دعـ قياميا والوقوؼ لجانبيا.
 .9دراسة (محمد عارؼ :)1002 ,صعود البروتستانتية اإليفانجميكية في أمريكا وتأثره عمي
العالـ اإلسالمي .ترجمة رانية خالؼ ,مكتبة الشرؽ الدولية ,القاىرة.
تناقش الدراسة أسباب نشوء التيار اإلنجيمي والتيار األصولي بيف البروتستانت في الواليات
المتحدة في ضوء نتائج االنتخابات الرئاسية األمريكية عاـ  ،2000وعبلقة ىذا التيار ببقية
الطوائؼ واألدياف والقوي السياسة وتأثيره عمي العالـ عموماً واإلسبلمي خصوصاً.
مرت بصحوة دينية بوصوؿ رئيس
وتوصمت الدراسة لعدة نتائج أىميا الواليات المتحدة االمريكية ّ
يتبع التيار اإلنجيمي إلي البيت األبيض (جورج بوش االبف) ،وأف ىذا الفوز جاء نتيجة األصوات

اإلنجيمية التي تعتبر القاعدة االنتخابية لحزب بوش السياسي (الحزب الجميوري) ،وأف التيار
اإلنجيمي عمؿ عمي بناء إمبراطورية مف اإلعبلـ والمنظمات لمسيطرة عمي مفاصؿ الدولة
خصوصاً بعد أحداث الحادي عشر مف سبتمبر.
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 .5دراسة كريمة بمخضر :1002 ,األصولية السياسية المعاصرة مف خالؿ الرؤية الصييونية.
كمية العموـ والسياسة واإلعالـ ,جامعة الجزائر.
تناولت الدراسة ظروؼ نشأة الصييونية السياسية ومصادرىا الفكرية وعبلقة األصولية
السياسية بالصييونية باألصولية المسيحية ،كما تطرقت لمستقبؿ األصولية السياسية
الصييونية.
وربطت الباحثة بيف المشروع الصييوني والمشروع اإلسبلمي ،مف منطمؽ أنو ال يمكف
الحديث عف أحدىما دوف الحديث عف اآلخر ،ألف تقدـ أحدىما يتبلزـ حتماً مع تراجع
اآلخر .وتقوـ الدراسة عمي نقد أىـ المعتقدات الدينية لممسيحية الصييونية؛ مثؿ عقيدة
"الشعب المختار" و"األرض الموعودة" .وعف ادعاءاتيا العرقية اإلثنية ،فقد توصمت الباحثة
إلي غياب وحدة الجنسية الييودية وأف الييود ال ُيشكموف وحدة حضارية ،وأف أحد أىـ أزمات

الصييونية ىي أزمة اليوية الييودية ،التي تعبر عنيا إشكالية "مف ىو الييودي".

6. Mohr Samuel. (2013) :Understanding American Christian Zionism:
Case Studies of Christians United for Israel and Christian Friends of
Israeli communities, Journal of Politics & International Studies, Vol.
9. Summer 2013.
تناولت الدراسة محاولة فيـ المسيحية الصييونية مف خبلؿ تقديـ تحميؿ نقدي لمعتقدات "األلفية"
و"التدبيرية" واألثر السياسي لتمؾ المعتقدات عمي السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرؽ
األوسط ،وركزت عمي اثنتيف مف أىـ منظمات اليميف المسيحي ومنظمة أصدقاء المجتمع
اإلسرائيمي المسيحييف ),Christian Friends of Israeli Communities (COFIC
ومنظمة مسيحيوف متحدوف مف أجؿ إسرائيؿ ),Christians United for Israel (CUFI
وبحثت الدراسة في مستوى الدعـ الذي تقدمو المنظمات المسيحية إلسرائيؿ وحركة التوسع
االستيطاني اإلسرائيمي الدائـ بما في ذلؾ الدعـ الغير قانوني لممستوطنات في الضفة الغربية.
يصوره المسيحيوف الصياينة ،قد بادر بالعديد مف
وتؤكد الدراسة عمي أف اإلسبلـ بعكس ما
ّ
الرسائؿ لبدء حوار أدياف بيف جميع األدياف والطوائؼ .وخمصت الدراسة إلي أنو ال يمكف تجاىؿ
الدور الذي تمعبو المسيحية الصييونية في تغذية الصراعات والنعرات العنصرية في الشرؽ
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األوسط وطالبت بضرورة إجراء المزيد مف الدراسات حوؿ المسيحية الصييونية في الواليات
المتحدة ،والقاء الموـ عمييا في تعطيؿ وتوقؼ عممية السبلـ بيف إسرائيؿ وجيرانيا.

7. Grayson R. Robertson, THE INFLUENCE OF DISPENSATIONALIST
THEOLOGY ON EVANGELICAL PERCEPTIONS OF MUSLIMS POST 9/11,
Master of Arts in Liberal Studies, Georgetown University,
Washington, D.C,April 14, 2011.
تناقش الفرضية األساسية لمدراسة مفيوـ "التدبيرية" وجذور المسيحية الصييونية في بريطانيا،
وأثر ىذا المفيوـ عمي شريحة واسعة مف اإلنجيميف في الواليات المتحدة األمريكية ،وتدرس في
األثر السمبي لمواقؼ اإلنجيمييف مف المسمميف بعد أحداث الحادي عشر مف سبتمبر ،وأثر بث
ص ور نمطية عف المسمميف في المجتمع األمريكي عمي أنيـ أشرار وتوظيؼ وسائؿ إعبلمية
مؤثرة ليذا الغرض .وتقوـ أطروحة الباحث عمي تحميؿ لنفوذ التفسير اإلنجيمي في صياغة
وتشكيؿ الرأي العاـ األمريكي ،وأثر العقيدة الدينية النابعة مف نبوءات الكتاب المقدس التي
ساىمت بشكؿ م باشر في مساندة إسرائيؿ مف جية ،والبحث عف كبش فداء بحسب عقيدة
المسيحييف الصياينة ،والذي قد يكوف جماعة أوؿ بمد معيف يناسب في صفاتو الصفات التي
وردت في نبوءات "الكتاب المقدس".
وتوصمت دراسة الباحث إلي أف تأثير المعتقدات التي يعتنقيا التيار اإلنجيمي بالواليات المتحدة،
عرض مفيوـ التعددية
بالتزامف مع وصوؿ اليميف المسيحي لمسمطة في المجاؿ السياسي ُي ّ

السياسية والدينية وييدد قيـ الديمقراطية في الواليات المتحدة لمخطر.
 1.2.1تعقيب عمي الدراسات السابقة

بعد االطّبلع عمي األدبيات السابقة المتعمقة بالموضوع قيد الدراسة والقياـ بتحميؿ طبيعة
المعمومات والبيانات الواردة فييا ،مع األخذ بالقيمة العممية البارزة لتمؾ الدراسات ،إال أنيا في
المجمؿ تتناوؿ جوانب تتعمؽ بالبعد الديني والتاريخي لممسيحية الصييونية ،فنجد دراسة
ُ
(السباتيف )2007 ،تركز عمي عرض شرائح الطائفة البروتستانتية في حيف أف دراسة (الطويؿ،
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 )2011تُسمط الضوء عمي البعد الديني ودور الديف في الثقافة األمريكية ،ومف جية أخري نجد
دراسة (بمخضر )2006 ،تتناوؿ المصادر الفكرية لمصييونية وتربطيا بالصييونية السياسية.
لكف ىذه الدراسة تأتي في إطار مكمؿ يشكؿ رافداً آخر مف روافد دراسة المسيحية الصييونية،
حيث تتميز الدراسة الحالية بأنيا تقترب مف تفاصيؿ الحياة السياسية في الواليات المتحدة
األمريكية مف خبلؿ التركيز عمي إطار زمني قصير نسبياً قياساً بالدراسات التاريخية ،مف جية
أخري وباإلضافة لتناوؿ الدراسة الخمفية التاريخية والدينية فإنيا تركز عمي الجانب السياسي حيث
أنيا تتناوؿ البعد األيديولوجي والطبيعة الرؤيوية التي تبناىا رؤساء الواليات المتحدة في ظؿ
تنامي الدور الذي باشرتو المسيحية الصييونية ،وعمي العديد مف مراكز صنع القرار األمريكي
مثؿ السمطتيف التشريعية والقضائية باإلضافة لمسمطة التنفيذية المتمثمة في اإلدارات األمريكية،
وتقوـ الدراسة بيذا الدور مف خبلؿ الكشؼ عف رموز ومنظمات المسيحية الصييونية وآليات
المشرع وصانع القرار األمريكي.
تأثيرىـ عمي
ّ

الفصؿ الثاني :اإلصالح الديني عباءة الييود وميد المسيحية الصييونية
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الفصؿ الثاني
اإلصالح الديني عباءة الييود وميد المسيحية الصييونية
المبحث األوؿ :حركة اإلصالح الديني وارىاصاتيا األولي
المبحث الثاني :عقائد البروتستانتية
المبحث الثالث :مف بريطانيا إلي أرض الميعاد أمريكا
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مقدمة
قد ال يمكف دراسة ظاىرة ما بشمولية مطمقة تأتي عمي كؿ تفاصيميا ،ولكف تراكـ الدراسات
وتنو ِعيا حوؿ تمؾ الظاىرة يساعد أكثر في فيـ مفرداتيا وتكوينيا وآثارىا ،ييدؼ ىذا الفصؿ
ُّ
لمكشؼ عف البيئة التي نشأت فييا المسيحية الصييونية ،لذلؾ لف أُبحر بعيداً في البعد الديني
وعمـ البلىوت ،وسأكتفي بالوقوؼ عمي أىـ المحطات التاريخية الفارقة في فيـ ماىية المسيحية
الصييونية وما ىي البيئة التي ساىمت في نشأتيا تطورىا في أوروبا والواليات المتحدة.
سنري كيؼ اجتاحت الييودية الديف المسيحي مف خبلؿ حركة اإلصبلح الديني التي ابتكرىا
الييود ،فضربت ُجؿ معتقداتو وأحمّت محمّيا العقيدة العبرية التي تنص عمي أف قياـ إسرائيؿ
وبناء الييكؿ الثالث شرط مسبؽ لعودة المسيح الذي ينتظره كؿ مسيحي ،وكيؼ عممت حركة

التديف يعتمد
اإلصبلح البروتستانتي عمي تسميـ المعتقدات المسيحية ،وخمقت نسخة جديدة مف ّ

عمي التفسير الحرفي لمعيد القديـ ،فازدىرت النبوءات المتعمقة بمعركة ىرمجدوف واأللفية السعيدة
والبيجة الكبري في ضمائر أصحاب ىذا المذىب ،وذابت العقوؿ في وىـ البلعقبلنية
الميتافيزيقية ،وسقط الفاتيكاف في شرؾ الييود ولـ يجد مبلذاً مف االعتذار ليـ عف النظرة
المسيحية التاريخية لمييود.
ستمر عمي عيوننا أعاجيب مف المعتقدات ،فبل غرابة أف تكوف تمؾ المعتقدات دافعاً لحرب نووية
أرادىا الرئيس ريغاف لمقضاء عمي "ياجوج وماجوج" في معركة ىرمجدوف تعجيبلً لقدوـ المسيح
بحسب ُمعتقده الديني ،حيث باشر التديُّف الجديد المستوحي مف األساطير العبث بعقوؿ المؤمنيف
وتحريكيـ باتجاه تحقيؽ تمؾ النبوءات بأي ثمف وبأي وسيمة ،فانطمقت الخطوات متسارعة مف
بريطانيا سعياً وراء تحقيؽ تمؾ النبوءات منذ بدايات القرف السابع عشر عمي يد المجموعات
الدينية التي أطمقت عمي نفسيا مصطمح "البيوريتاف"( 2الطُيريوف) ،والحقاً أخذت ُبعداً سياسيا منذ

البدايات المبكرة لمقرف التاسع عشر مف خبلؿ المنيج التفسيري الذي ابتكره جوف نمسوف داربي
وسايروس سكوفيمد ،وأطمقوا عميو اسـ "التدبيرية" ،فقد أليـ ىذا المنيج الساسة البريطانييف
أسسوا بعثات
البروتستانت مف أمثاؿ المورد شافتسبري ،وبالمرستوف ولويد جورج ،الذيف ّ
2

(الطيريوف) وىـ أتباع مذىب مسيحي بروتستانتي يجمع خميطًا مف األفكار االجتماعية ،السياسية ،البلىوتية ،واألخبلقية
وتستند تعاليميـ إلى اإليماف بالكتاب المقدس مصد اًر وحيداً لمعقيدة الدينية مف دوف األخذ بأقواؿ القديسيف ورجاؿ
الكنيسة.
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الستكشاؼ فمسطيف ،ولـ يدخر الساسة ورجاؿ الديف مف أتباع المسيحية الصييونية عمي حد
سواء ،جيداً وال ماالً في استكشاؼ األفكار الييودية لتحقيؽ نبوءة قياـ إسرائيؿ عمي أنقاض
األغيار ،3فأرسموا المبشريف وجمعوا األنصار واألمواؿ وتعاىدوا عمي حمؿ راية الصييونية ،بؿ
إنيـ سابقوا الصييونية السياسية في السعي المحموـ لقياـ إسرائيؿ.
مرت بو المسيحية الصييونية في الواليات المتحدة األمريكية تناوؿ
ولفيـ طبيعة التطور الذي ّ

الفصؿ نشأتيا منذ استكشاؼ أمريكا عمي يد كولومبوس ورفاقو الييود ،ومف ثـ ىجرة البيوريتاف
اإلنجميز الذيف ش ّكموا المبنة األساسية في تكويف األمة األمريكية التي نعرفيا اليوـ ،فقد حمموا
شعار أرض الميعاد أمريكا وأسقطوا التوراة عمي كافة مناحي الحياة منذ لحظة وصوليـ إلييا،
لتصبح الواليات المتحدة ،كما سنري في الفصوؿ البلحقة ،الحاضنة الحقيقية لمعمؿ الييومسيحي
والتربة المثالية لخمؽ لوبي ضخـ ومؤثر في مراكز صنع قرار السياسة الخارجية األمريكية.
وحتي تكتمؿ الرؤية حوؿ جذور المسيحية الصييونية بمختمؼ أبعادىا ،تقوـ الدراسة في نياية
أسس لقرار تقسيـ
الفصؿ بالبحث في األثر الواضح لممسيحية الصييونية في وعد بمفور الذي ّ
فمسطيف تمييداً لتحقيؽ اليدؼ األىـ في فكر المسيحييف الصياينة وىو قياـ دولة إسرائيؿ.

3

مصطمح ديني ييودي يطمقو الييود عمى غير الييود وىو المقابؿ العربي لمكممة العبرية (جوييـ).
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 1.1المبحث األوؿ :حركة اإلصالح الديني وارىاصاتيا األولي
 1.1.1نبذة عف تاريخ الييود في أوروبا
الييود اسـ مشتؽ مف كممة ييودا ،االبف الرابع ليعقوب كما تزعـ التوراة ،أما إسرائيؿ فيو االسـ
الذي أُطمؽ عمي يعقوب ،ويعني المناضؿ مع اهلل ،وعمي ذلؾ ُدعي الييود بني إسرائيؿ ،أما لفظ
العبرانييف فأُطمؽ عمييـ ألنيـ عبروا نير األردف إلي األرض التي اختارىا اهلل ليـ حسب رواية

التوراة أيضاً ،وحسب رواية التوراة ِقدـ الييود مف مصر بقيادة موسي وىاروف إلي أرض كنعاف،
األرض التي وعدىـ بيا اهلل ،وبعد تيو في صحراء سيناء داـ أربعيف عاماً قادىـ إلي أرض
الميعاد (فمسطيف)(اليازجي ،2004 ،ص .)9أما عف تاريخ وجود الييود في أوروبا وجذور الييود
فيوضح الكاتب أرثر كوستمر في كتابو (القبيمة الثالثة عشر) أف الييود
الحالييف في العالـ؛
ّ
تأسست عقب اعتناؽ شعب الخزر الديانة
المعاصريف ينحدروف مف إمبراطورية الخزر التي ّ

الييودية ودامت مف القرف السابع ميبلدي حتي تـ القضاء عمييا وتدمير عاصمتيا (اتؿ) عمي يد
الروس في النصؼ الثاني مف القرف العاشر ،ومف ثـ تفتُّت دويمة الخزر المتبقية مف اإلمبراطورية
عمي يد المغوؿ في القرف الثالث عشر؛ ما أدي إلي تشتت الييود في أوروبا ،بما يعني أف الييود
الحالييف ليسوا مف أصؿ آسيوي ،أي أنيـ ليسوا مف األسباط (القبائؿ) االثني عشر نسؿ يعقوب
الوارد ذكرىا في التوراة ،بؿ إنيـ ينحدروف مف الخزر الذيف انتشرت ذريتيـ في كثير مف دوؿ
شرؽ أوروبا وخاصة بولندة والمجر وروسيا ،بما يعني أنيـ لـ يجيئوا مف فمسطيف ،بؿ مف القوقاز
(كوستمر ،1991 ،ص .)9وبانتياء العصور الوسطي في الفترة التي تمتد عمي مدي خمسيف
عاماً قبؿ وبعد عاـ  ،1500شيد التاريخ عدة أحداث فاصمة مثؿ فتح القسطنطينية عاـ ،1453
واختراع الطباعة عاـ  ،1454واكتشاؼ أمريكا عاـ  ،1492وفي العاـ األخير نفسو ،سقط الحكـ
العربي في األندلس ،وتبعو طرد الييود مف إسبانيا وىجرتيـ إلي فرنسا وىولندا وانجمت ار وغيرىا،
وبخاصة في مجاؿ التجارة الخارجية ،مما أغري
حيث أخذوا بتشكيؿ طبقة اقتصادية ماىرة وثرّية،
ّ
إنجمت ار ودوؿ أخري عمي االستعانة بالييود لبلستفادة مف شبكة عبلقاتيـ التجارية الممتدة عبر

أوروبا فيما بعد (الحسف ،2000 ،ص.)21
خمقت تمؾ التغيرات مرحمة جديدة ونقمة نوعية في العبلقات الييودية المسيحية ،فقد نزعت جذور
الكراىية لمييود التي خمقتيا فترة الحروب الصميبية ،ألسباب دينية واقتصادية ،فالييود كانوا في
نظر المسيحييف في تمؾ الفترة ،قتمة المسيح ،ولعؿ العامؿ األىـ في ىذا الجانب ىو الثراء الذي
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كاف يتمتع بو ييود أوروبا ،فمـ يمنعيـ نظاـ الجيتوىات والعزؿ ،أكاف اختيارياً أـ إجبارياً ،مف
سيما عمي الصعيد االقتصادي والسياسي،
لعب دور أساسي وفاعؿ في المجتمعات األوروبية ،ال ّ
حيث ساعد صعود البرجوازية األوروبية؛ في السياؽ ،العامؿ االقتصادي ،فشغموا الكثير مف

المناصب ونسجوا عبلقات عمي اعمي المستويات مع األنظمة القائمة ،وتمددت طموحاتيـ إلي
تبن ي الكاتب (وليـ كار) في كتابو (أحجار عمي رقعة الشطرنج) وجية نظر تقوؿ بأف الييود
حد ّ
يسعوف منذ فجر الديانة الييودية لمسيطرة عمي العالـ ،بتعاليـ وأفكار يستقونيا مف بروتوكوالتيـ،

وقدـ في ذلؾ تفصيبلً لدورىـ في الثورة الفرنسية .ما ييـ ىنا ىو
فيـ وراء معظـ ثورات أوروبا ّ
إضفاء لمحة موجزة عف تطور األحداث التي رافقيا بزوغ ما ُعرؼ بحركة اإلصبلح الديني ،التي
ال يخفي الييود دورىـ فييا ،باعترافيـ" :نحف آباء جميع الثورات التي قامت في العالـ ،حتي تمؾ

التي انقمبت عمينا أحياناً ،ونحف أيضاً سادة الحرب والسبلـ ،ونستطيع التصريح اليوـ بأننا الذيف
خمقنا حركة اإلصبلح الديني لممسيحية ،فكالفف كاف واحداً مف أبنائنا ،ييودي األصؿ ،أُمر بحمؿ
األمانة بتشجيع المسئوليف الييود ودعـ الماؿ الييودي ،فنفّذ مخططات اإلصبلح الديني ،كما
أذعف مارتف لوثر إليحائات أصدقائو الييود ،وىنا أيضاً نجح برنامجو ضد الكنيسة الكاثوليكية،
بإرادة المسئوليف الييود وتمويميـ( "4السماؾ ،2004 ،ص.)12
 2.1.1بيئة ومفيوـ اإلصالح الديني
ظيرت حركة اإلصبلح الديني الموثري ،كحركة دينية مسيحية في القرف السادس عشر ،و ّأدت
إلي ظيور البروتستانتية التي كاف ليا تأثير كبير عمي الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية
في أوروبا وال تزاؿ آثارىا ممموسة حتي اليوـ ،كما ظيرت عمي أثرىا العديد مف الكنائس
البروتستانتية الكبري ،وبعض الجماعات التي أصبحت تُنافس الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في
كسب والء المسيحييف (جواد ،2013 ،ص .)95وقد سبؽ والدة حركة اإلصبلح الديني
سييف) 5في كؿ مف فرنسا
البروتستانتي والدة عدة حركات دينية أسيمت فييا ،مثؿ حركة (اليُ ّ

وانكمت ار وبوىيميا ، 6فجاءت أفكار لوثر وزونجمي وكالفف بوصفيا امتداداً ألفكار (جوف ىس)،
 4مف الخطابات التي أُلقيت في مجمع بناي بريث في باريس ،نقبلً عف مجمة كاثوليؾ جازيت فبراير .1936
 5حركة دينية ظيرت في أوروبا في القرف الخامس عشر وطالبت بإصبلح الكنيسة ،واالسـ نسبة إلي جوف ىس وىو مفكر
ومصمح تشيكي.
ديني ،وفيمسوؼ ُ
6

حاليا في العصر الحديث في جميورية التشيؾ.
دولة تشيكية واقعة في إقميـ بوىيما في وسط أوروبا ،اإلقميـ الذي يقع ً
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و(جوف ويكمؼ) (وجيروـ) ،وال يغيب عنا الدور الياـ لعصر النيضة في إنتاج جممة الشروط
الدينية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية والفنية التي نجـ عنيا والدة حركة اإلصبلح
الديني في القرف السادس عشر ،كما استفادت حركة اإلصبلح الديني مف النيضة بحدود معينة،
واتخذت مواقؼ ُمغايرة ليا إزاء عديد مف الموضوعات ،كالفف واألدب والفمسفة وقضايا تتعمؽ
باإلنساف كقضيتي الحرية و الفردية (الشيخ.)2006 ،

الكنيسة والتحالؼ المقدَّس
لقد تضافرت مجموعة مف العوامؿ األساسية اليامة التي ش ّكمت الخمفية التي انطمقت منيا حركة
اإلصبلح الديني في أوروبا ،حيث كانت األوضاع قبؿ عصر اإلصبلح الديني في أوروبا
تنضح بفساد عارـ لمكنيسة ،تمثّؿ ذلؾ الفساد في عدة أوجو منيا :إصدار صكوؾ الغفراف
وتحدييا لمعقؿ ومحاربتيا ألي تفكير يخرج عف إطار الكتاب
وموقؼ الكنيسة مف العمـ والعمماء،
ّ
المقدس ،باإلضافة إلي انحراؼ الباباوات ورجاؿ الديف عف دورىـ الديني واألخبلقي ،وابتداع
الكنيسة لنظاـ محاكـ التفتيش الخاصة بمحاربة (اليرطقة) ،باإلضافة لذلؾ كانت ىناؾ عوامؿ
سياسية تمثمت في تدخؿ الباباوات مباشرة في شئوف الحكـ واضفاء شرعية دينية عمي المموؾ
والقياصرة ،والتيديد بحرماف الح ّكاـ في حاؿ مخالفتيـ لمبابا ،مف جية أخري؛ كانت تجتاح أوروبا
نزعة قومية تمثّمت في رغبة الدوؿ والشعوب باالنفصاؿ عف اإلمبراطورية الرومانية (السباتيف،
 ،2007ص.)27-11
شيدت األوضاع الدينية حالة فساد عارمة بفعؿ التشريعات الكنسية الخاطئة وممارسات رجاؿ
الديف التي تتناقض مع المقاصد اإلنسانية وحتي مع روح الديانة المسيحية ذاتيا ،وكاف الديف ىو
غطاء الفساد ،فما وافؽ أىواء الباباوات كاف حرية فكرية وابداعاً ،وما خالفيا كاف ىرطقة وتمرد،
ولـ يعد مف الممكف استمرار عبلقة اإلنساف بالديف والسياسة واألخبلؽ عمي ىذا النحو ،ومف
المعموـ أف أي ثورة ال تيدؼ إلي تغير األوضاع السياسية بجانب الوضع االجتماعي والديني ال
تناؿ نصيباً واف اًر مف النجاح ،وىذا ما حققتو ثورة اإلصبلح الديني التي رّكزت عمي اإلصبلح
السياسي ،بحيث أفضت الموثرية إلي زرع بذور التعددية الدينية والعممانية ،كما أدت إلي قير
العبودية التي نتجت عف الخوؼ مف سمطة الكنيسة.
التمرد عمي الفاتيكاف
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وجو تحذي اًر شديد
ابتدأت حركة اإلصبلح الديني البروتستانتي في ألمانيا مع مارتف لوثر ،فقد ّ

وجو الدعوة
الميجة إلى األمراء كي يحترسوا مف نتيجة سوء سياستيـ عمى عامة الناس ،كما ّ

لمناس إلى االستفادة مف احتجاج الحكاـ في إنجمت ار وألمانيا وفرنسا واسبانيا عمى بيع صكوؾ
الغفراف ،وتحويؿ األمواؿ الطائمة إلى روما لبناء كنيسة لمقديس بطرس فييا (الشيخ.)2006 ،
وفي عاـ  1511زار مارتف لوثر روما في ميمة رسمية ُممثبلً ليذه الطائفة ،وقد أفزعو في روما

انييار المعايير األخبلقية لدي رجاؿ الديف والباباوات ،وانغماسيـ في حياة التب ّذؿ والمم ّذات ،فقاؿ
تترنح تحت الضربات التي تصيبو
عبارتو" :إف مف يذىب إلي روما يشعر أف عقيدتو الدينية ّ

جراء ما يري ىناؾ" (جواد،2013 ،
ّ

ص.)99

قاـ لوثر عاـ  1517بتعميؽ خمساً وتسعيف رسالة دينية عمي جدار الكنيسة في ألمانيا ،وأرسؿ
ُنسخاً مف ىذه الرسائؿ التي يحتج فييا عمى فساد الكنيسة إلى باقي الكنائس األخرى ،وفي سنة
 1520أرسؿ مارتف لوثر خطاباً حاداً إلى البابا (ليو العاشر) جاء فيو" :إنؾ ترعى ما ُيسمى
بييئة الكينوت الرومانية التي ال تستطيع أنت وال غيرؾ أف تُنكر أنيا أشد فساداً مف بابؿ

وسدوـ ،7وقد أظيرت احتقاري ،وانتابني الغضب ألف الشعب المسيحي ُيخدع تحت ستار اسمؾ،

واسـ الكنيسة المسيحية ،ليذا قاومت وسأظؿ أقاوـ ما ُوجد فػي عرؽ ينبض بروح اإليماف"
تبيف لمناس أنو لـ يعد
(الغيث .)2003 ،ورغـ الشدة والقوة التي كانت تعتز بيا الكنيسةّ ،
باإلمكاف إخضاع جميع سكاف غربي أوروبا لسيطرة البابا ،فقاـ مارتف لوثر عاـ  1520بجمع

طبلب جامعة (وتنبرؾ) وسار بيـ إلي خارج المدينة ،وىناؾ أحرؽ دستور الكنيسة وشرائعيا،
وسرعاف ما نيض مف مختمؼ بقاع الغرب ،في ألمانيا وسويس ار
وأعمف بذلؾ عصيانو عميياُ ،

وانجمت ار وغيرىا ،قادة آخروف صاروا ينتقدوا الكنيسة الكاثوليكية ،ويسعوف لتأسيس كنائس مستقمة
عف البابا (بروف ،2006 ،ص.)177
وكاف مف أىـ األسباب التي ّأدت لحدوث ىذه التغيرات البلىوتية ىو ما دعا إليو لوثر مف وجوب
إقامة الحقيقة الدينية عمي أساس الفيـ الشخصي دوف الخضوع لفيـ رجاؿ الديف لو ،فأصبح كؿ
بروتستانتي حر في دراسة الكتاب المقدس وتفسيره ،واستنتاج معني النصوص بشكؿ فردي ،مع

7

سدوـ وعمورة وصؼ لتخوـ كنعاف وبحسب ما جاء في العيد القديـ ىي مجموعة مف القرى التي خسفيا اهلل بسبب ما
كاف يقترفو أىميا مف مفاسد.
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عدـ االعتراؼ بأف فيـ الكتاب المقدس وقؼ عمي رجاؿ الكنيسة وحدىـ (الطويؿ،1997 ،
ص.)24
ما ساعد لوثر في ىذا االتجاه أف أوروبا كانت في غمار عصر النيضة و ثورة التنوير التي
اجتاحت أوروبا عمي يد كبار الفبلسفة الذيف نادوا بإعطاء العقؿ قيمتو الحقيقية ،و نبذ الظبلـ
والجيؿ والخرافة ،وال شؾ أف توظيؼ تمؾ القيـ الجديدة التي نادت بيا ثورة التنوير عززت موقؼ
اإلصبلحييف .وتكمف قيمة اإلصبلح في دعوة لوثر إلي نبذ القانوف الكنسي الذي جعؿ سمطة
البابا فوؽ سمطة الكتاب المقدس ،وأنو وحده عمي ىذه األرض الذي يممؾ الحؽ في تفسير
الكتاب المقدس ،سواء كاف البابا إنساناً شري اًر أـ ِّ
خي اًر ،كما صار رجاؿ الديف وعمي رأسيـ البابا
طبقة أسمي مف باقي البشر ،يحاسبوف البشر وال يحاسبيـ أحد ،يعاقبوف البشر وال يعاقبيـ أحد،
فطالب لوثر بخضوع البابا ورجاؿ الديف لمقانوف المدني ،فيو يري أف السمطة المدنية يجب أف
تكوف شاممة لكؿ البشر (خميفة ،2005 ،ص.)188
ولعؿ ابرز ما قامت بو ثورة اإلصبلح الديني ىو قضية تفعيؿ القانوف المدني والقضاء عمي
أشكاؿ التمييز التي تمخضت عف سيطرة الكنيسة عمي مفاصؿ الدولة ،وىي بالتالي تعبير عف
إرساء شكؿ مف أشكاؿ الحرية لـ يعيده األوروبيوف في ظؿ سمطة الممؾ والكنيسة ،فنتج عف ذلؾ
إحبلؿ سمطة الضمير الفردية محؿ السمطة االستبدادية.
 3.1.1األفكار الييودية في فضاء البروتستانتية

ربما يعتبر أفضؿ استقراء لؤلفكار الييودية في حركة اإلصبلح الديني بعبارة مارتف لوثر" :إف

الروح القدس شاءت أف تُنزؿ كؿ أسفار الكتاب المقدس عف طريؽ الييود وحدىـ ..إف الييود ىـ
أبناء اهلل ونحف الضيوؼ الغرباء ..وعمينا أف نرضي أف نكوف كالكبلب التي تأكؿ ما يتساقط مف
فتات مائدة أسيادىا ..تماماً كالمرأة الكنعانية" .مارتف لوثر مف كتاب (المسيح ُولد ييودياً).
تكمف أىمية حركة اإلصبلح الديني البروتستانتي في كونيا طميعية ورائدة في مجاؿ استكشاؼ
األفكار الييودية المتعمقة باستعادة ما ُيسمي األمة الييودية ،واستعادة فمسطيف كوطف لمييود،

عبر في المرحمة األخيرة مف
صحيح أف مارتف لوثر مؤسس وقائد ىذه الحركة اإلصبلحية قد ّ

حياتو عف ُكرىو لمييود ،وطالب بطردىـ مف إنجمت ار بعد فشمو في تنصيرىـ ،إال أف دعوتو
لمتخمص منيـ كانت بدفعيـ باتجاه العودة إلي (أرضيـ ييودا) ،وليس أي مكاف آخر(الحسف،
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 ،2000ص .)25فالعودة إلى الكتاب المقدس وباألخص العيد القديـ قد فتحت المجاؿ ألساطير
ييودية الختراؽ المسيحية عبر التفسيرات الحرفية لمتوراة ،وبذلؾ أخذت المغة العبرية باعتبارىا
لغة الثورات مكانيا بيف المغات العالمية ،واعتبرىا اإلصبلحيوف مفتاحاً ضرورياً لفيـ محتوى
التوراة ،وبذلؾ انتشرت العبرية والدراسات الييودية في الجامعات ،إلى درجة أنو لـ يعد أحد
يرفض التفسير الييودي لمعيد القديـ ،وبالخصوص التفسير المتعمؽ بأرض الميعاد واستعادة
الييود لفمسطيف ،إضافة إلى إشاعة فكرة أف إسرائيؿ الواردة في العيد القديـ تعني كؿ الجماعات
الييودية في العالـ التي وعدىا الرب لمعودة إلى فمسطيف (عبد المولي.)2006 ،
سعي الييود إلسباغ ىوية العبرانييف المستمدة مف قصص العيد القديـ ،عمي الييود الذيف
عاصروا فترة اإلصبلح الديني البروتستانتي في أوروبا ،ثـ في أمريكا الحقاً ،ومف ثـ محاولة
عبر عنو األمريكيوف األوائؿ
إسباغ تمؾ اليوية العبرانية عمي البروتستانت أنفسيـ ،وىو ما ّ

الفاروف مف اضطياد الكنيسة الكاثوليكية ،بوصفيـ ألنفسيـ الشعب المختار ،وأنيـ الورثة
ّ
الحقيقيوف لما تعيد بو الرب في العيد القديـ ألبناء شعبو.

إف ما ساىـ بشكؿ جذري في نجاح حركة اإلصبلح الديني ىو انطبلقيا مف إنجمت ار ،فبعد
انفصاؿ ىنري الثامف عف روما ،اقتحمت حركة اإلصبلح الديني بريطانيا وتمركزت فييا باألمر
الممكي الذي أُصدر عاـ  1538إلي كؿ كنائس إنجمترا ،ليوجد بذلؾ البيئة المبلئمة النتشار
المسيحية الييودية في بريطانيا وأوروبا (ىبلؿ ،2001،ص .)118والذي يعزز ىذا القوؿ ىو أف
الممؾ ىنري الثامف ىو شخصياً مف قاد ىذا اإلصبلح ،واف كانت دوافع الممؾ ذاتية تمثمت في
رفض البابا الموافقة عمي طبلقو مف "كاترينا آراغوف" وزواجو مف "آف بوليف" ،وىو ما دفعو
لبلنقبلب عمي الكنيسة وتأسيس الكنيسة اإلنجميكانية التي ترأسيا بنفسو ،وقاـ بإنياء الوصاية
الكينوتية عمي الكتاب المقدس ،وفتح الباب واسعاً أماـ الييود الختطاؼ الحوزة المسيحية
التقميدية ،واحبلؿ رؤية العيد القديـ لمشعب المختار واألرض الموعودة ،محؿ المذىب الكاثوليكي.
في حيف لـ تكف أوروبا الغربية تنظر إلي الييود قبؿ حركة اإلصبلح الديني فييا عمي أنيـ شعب
اهلل المختار ،كما لـ تكف تقوؿ أف فمسطيف ىي أرضيـ التي وعدىـ اهلل بيا ،ولـ تكف ىناؾ أية
فكرة تدور حوؿ إسرائيؿ أكثر مف كونيا اسماً لديف سماوي وليست كياناً وطنياً (الحسف،2000 ،
ص .)20كما أنو لـ يخطر بباؿ أحد أف ىنري الثامف ،عندما أصدر األمر الممكي سنة ،1538
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إلي كؿ كنائس إنجمت ار بإنياء الوصاية الكينوتية عمي الكتاب المقدس ،وتفسيره وتمكيف كؿ فرد
مؤمف مف االطّبلع عمي نصوص األسفار المقدسة وتفسيرىا لنفسو التفسير الذي يمميو عميو عقمو
وضميره ،عمبلً عمي إنياء سمطة الكنيسة ،كاف أمره الممكي ذاؾ بداية إلصابة الشعب اإلنجميزي
بما أسماه الكاتب الويمزي جوف بوويز ب ػ (ىوس العيد القديـ) ،وىو ىوس قاؿ ذلؾ الكاتب عنو
إنو جعؿ اإلنجميز "غير قادريف عمي ممارسة الديف إال مف خبلؿ كؿ ما ىو ُمشرب بالمشاعر
لممخيمة الييودية" (مقار ،1992 ،ص.)66
الييودية وكؿ ما ىو نتاج
ّ
تشير تمؾ المعطيات إلي حجـ التغمغؿ الييودي في األوساط الدينية ،فقد خمؽ انتماء ديني ُمعبرف

في الدوؿ التي طاليا اإلصبلح الديني وباألخص إنجمترا ،وىو تغمغؿ استطاع الييود الحقاً بذكاء
وجرأة مف خبللو أف يقوموا بترويض الساسة البريطانييف ودفعيـ باتجاه تبني وجية مشروعيـ ،فقد
نشرت مجمة كاثوليؾ جازيت في عاـ 1936ـ بعضاً مف الخطابات الييودية التي أُلقيت في
مجمع بناي بريث (أبناء العيد) ،في باريس حوؿ ضموع الييود في نشأة المذىب البروتستانتي.
ومما جاء في تمؾ الخطابات" :واآلف دعونا نوضح لكـ كيؼ مضينا في سبيؿ اإلسراع بقصـ
عيتيا (قساوستيا) ليكونوا ُرواداً في حركتنا ،ويعمموا مف
الكنيسة الكاثوليكية ،وأغوينا البعض مف ر ّ

أجمنا ،أمرنا عدداً مف أبنائنا بالدخوؿ في جسـ الكاثوليكية ،مع تعميمات صريحة بوجوب العمؿ

الدقيؽ والكفيؿ بتخريب الكنيسة مف قمبيا ،عف طريؽ اختبلؽ فضائح داخمية ،ونكوف بذلؾ قد
عممنا بنصيحة أمير الييود ،الذي أوصانا بحكمة بالغة" :دعوا بعض أبنائكـ يكونوا كينة ورعاة
أبرشيات ،فييدموف كنائسيـ"( 8الغيث.)2003 ،
عم ا إذا كانت حركة اإلصبلح الديني قد تحققت بفعؿ سعي الييود لتغيير مجري
بغض النظر ّ

عبر
التاريخ ،أـ أنيـ اقتنصوا الفرصة وأدخموا العنصر الييودي إلي قمب حركة اإلصبلح وىو ما ّ

عنو القس إكراـ لمعي باالختراؽ الييودي لممسيحية ،فقد استطاع الييود إعادة االعتبار لمتوراة
وتمكينيا مف فرض رؤيتيا البلىوتية عمي الديانة المسيحية وخصوصاً ما يتعمؽ بحؽ الييود
بأرض فمسطيف.
 4.1.1التقارب الموثري الييودي

8

مف الخطابات التي أُلقيت في مجمع بناي بريث في باريس ،نقبلً عف مجمة كاثوليؾ جازيت فبراير .1936
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لـ يكف ىدؼ مارتف لوثر مف حركة اإلصبلح الديني ينسجـ مع أىداؼ الييود ،وكاف ىدفو
النيائي ىو تحويؿ الييود إلي البروتستانتية ،ولكنيـ بدالً مف أف يرتدوا إلي المسيحية كانوا
يجمعوف األنصار لتيديد المسيحية ،ولذلؾ نجده يعبر عف ُكرىو لمييود في كتابو (فيما يتعمؽ
بالييود وأكاذيبيـ) عاـ  1544وطالب فيو بطردىـ مف إنجمت ار (ىبلؿ ،2001،ص.)119
أدرؾ الييود أف اعتناقيـ لمبروتستانتية الموثرية بمثابة تخمي عف الحمـ الييودي بإقامة وطف
فقدموا تفاسير التممود عمي تفسير لوثر لمكتاب
قومي ،وذلؾ ما دفعيـ لمحاربة أفكار لوثرّ ،
المقدس ،مع التمسؾ بالمذىب البروتستانتي الذي أسسو ،ويرجع ذلؾ لتعزيز حالة التعاطؼ
البروتستانتي في ظؿ مناخ يسمح الستغبلؿ ىذا التعاطؼ والتأثير عمي الحكومات األوروبية في
حينو؛ وخصوصاً إنجمت ار البيورتانية لتحقيؽ الحمـ الييودي بالعودة إلي (أرض الميعاد).
اعتذر أتباع لوثر بعد أربعة قروف عما صدر عنو مف مبلحظات سمبية بحؽ الييود ،وذلؾ عندما
أعمف ممثمو االتحاد العالمي لموثرييف المجتمعيف في مؤتمرىـ بستوكيولـ في السويد ،في الفترة
مف  13-11يوليو  ،1983عف "عدـ التزاميـ عف كؿ ما صدر مف لوثر بشأف الييود" ،كما
عبر مؤتمر رؤساء الكنيسة الموثرية األمريكية المنعقد في مدينة سانت لويس في التاسع مف يوليو
 ،1983والذي حضره أكثر مف  1100عضو يمثموف أكثر مف  2,7مميوف لوثري أمريكي ،عف
(المتطرفة) التي سبؽ لمارتف لوثر أف أبداىا تجاه
أسؼ الموثرييف وعدـ عبلقتيـ بالمبلحظات
ّ

الييود (الحسف ،2000 ،ص.)25

إف بعض المسيحييف في أمريكا وأوروبا أرادوا أف يتبنوا فكرة وجود دولة إسرائيؿ الحديثة عمي
أساس أنيا تحقيؽ لنبوءات الكتاب المقدس ،عبلمة عمي قرب مجيء المسيح لؤلرض ثانيةً .وقد
حدث ىذا االختراؽ بذكاء شديد لكي تتبني الكنيسة فكرة الدولة الييودية والمرفوضة تماما مف
الكتاب المقدس ،حيث يح ِّوؿ ىذا االختراؽ المسيحية إلي طائفة ييودية ظيرت كإحدي الطوائؼ
في القرف األوؿ ،وتعود إلي الديف األصمي في نياية التاريخ ،وىذا فضبلً عف أف الييود سوؼ
ُيقبموف مف اهلل رغـ رفضيـ لرسالة المسيح ،وذلؾ بعد عودة المسيح بقوة ،وىذا الفكر ضد كؿ

التعاليـ المسيحية التي تؤكد أف الباب سيغمؽ ،ولف ُيقبؿ أحد بعد المجيء الثاني لممسيح (لمعي،
 ،1993ص.)73

ويمكف إجماؿ تأثيرات الفكر التوراتي في المسيحية في ثبلث نقاط (شريتح ،2005 ،ص:)59
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 -1أف الييود ىـ شعب اهلل المختار واألمة المفضمة عمي كؿ األمـ (مثمما أكد مارتف لوثر
في كتابو المسيح ولد ييودياً).
 -2أف ىناؾ ميثاقاً إليياً يربط الييود باألرض المقدسة.
 -3أف عودة المسيح مرتبطة بتجميع الييود في فمسطيف واعادة بناء الييكؿ.
لقد كاف األثر األكبر في فيـ البروتستانت وقراءة أفكارىـ ،ىو إيمانيـ بالعيد القديـ وتفسيراتيـ
الحرفية التي جعمت اىتماـ المؤمنيف بتاريخ الييودُ ،يستنبط مف خبلؿ التوراة وأسفارىا فقط،
وأصبحت فمسطيف ىي محور االىتمامات في قراءات المواعظ الكنسية البروتستانتية عمي أنيا

األرض الييودية المسموبة ،والجماعات الييودية المتناثرة في أوروبا ىي شعب اهلل المختار الغائب
عف وطنو ،والعائد إلييا وفؽ خطة اهلل األرضية ،وأصبح اإلصبلح الديني ىو حصاف طروادة في
معسكر األعداء.

 2.1المبحث الثاني :عقائد البروتستانتية
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 1.2.1البروتستانت يختطفوف الحوزة الكاثوليكية
تتمسؾ باعتقادىا بأف ما يسمي األمة الييودية قد انتيي ،وأف اهلل طرد
كانت الكنيسة الكاثوليكية
ّ

الييود مف فمسطيف إلي بابؿ عقاباً عمي صمب المسيح ،وكانت الكنيسة تعتقد أيضاً أف النبوءات

تمت بالفعؿ عمي يد اإلمبراطور الفارسي (قورش)،
الدينية تتحدث عف العودة إلي بابؿ ،وأنيا قد ّ

وىذا االعتقاد كاف رائده (أوغستيف) الذي اعتبر أف القدس مدينة العيد الجديد ،وأف فمسطيف ىي

إرث المسيح لممسيحييف ،غير أف حركة اإلصبلح البروتستانتي تن ّكرت ليذا االعتقاد الكاثوليكي،
وروجت لفكرة أف الييود أمة مختارة مفضمة (ىبلؿ ،2001 ،ص .)118كما لـ يكف في الفكر
ّ
الكاثوليكي التقميدي قبؿ عيد اإلصبلح الديني ،أدني مكاف الحتماؿ العودة الييودية لفمسطيف ،أو
ألية فكرة عف وجود األمة الييودية ،وكاف القساوسة األوائؿ يرفضوف التفسير الحرفي لمتوراة،
ّ

ويفضموف التفسيرات المجازية البلىوتية ،والتي أصبحت األسموب الرسمي لمتفسير التوراتي كما
ّ

وضعتو الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ،وكاف ُيعتقد أف الفقرات التوراتية التي تُشير إلي عودة

الييود إلي وطنيـ ،ال تنطبؽ عمي الييود ،بؿ عمي الكنيسة المسيحية مجا اًز (الشريؼ،1985 ،

ص .)26كما أف الكنيسة الكاثوليكية وغيرىا مف الكنائس األخري ،لـ تكف تعترؼ بأف الييود ىـ
شعب اهلل المختار ،ألف السيد المسيح حارب بشدة ىذه النزعة العنصرية فييـ ،ودعا الييود
وغيرىـ إلي الدخوؿ في ممكوت اهلل المفتوح أماـ جميع الصالحيف ،ألف اهلل ال يختص أحداً
بالرعاية ألسباب ذاتية" ،إف الشمس تسطع عمي الجميع سواء بسواء" (الطويؿ،1997 ،
ص .)22ومف أقوالو الواردة في إنجيؿ العبرانييف والتي تدحض ادعاءات البروتستانت بالعودة
المادية بجسده" :كيؼ يتسني ليؤالء الذيف يغتصبوننا أف يقولوا أف الممكوت سوؼ يكوف في
السماء؟ إف طيور السماء ،وكؿ وحش موجود تحت األرض ،وكؿ سمؾ البحر سوؼ تقنعكـ بأف
ممكوت اهلل في داخمكـ ،كؿ مف ينظر إلي داخمو سوؼ يعرؼ أنو ابف اآلب الكامؿ ،وىكذا
تعرفوف أنفسكـ" (أرنولد ،2000 ،ص.)211

فرادة البروتستانتية
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أخذت النظرة المسيحية لمييود بالتغيير بعد حركة اإلصبلح الديني التي قادىا مارتف لوثر ،الذي
القدس شاءت أف
ساىـ في عبرنة المسيحية ،و ّادعي في كتابو (المسيح ولد ييودياً) "أف الروح ُ
تُنزؿ كؿ أسفار العيد القديـ عمي الييود وحدىـ ،وأنيـ أبناء الرب ونحف الضيوؼ الغرباء"،

وبذلؾ جعؿ التوراة مادة لمقراءة ،وفتح الباب أماـ النبوءات التوراتية كي تسيطر عمي الكنيسة مف
خبلؿ الميبرالية والتحرر الفكري الذي دعا ليا لوثر .ومف أىـ االختبلفات التي تتميز بيا
البروتستانتية عف غيرىا مف الطوائؼ المسيحية( .شريتح  ،2005 ،ص:)6
 -1تأخذ البروتستانتية تعاليميا مف الكتاب المقدس وحده ،في حيف تأخذ باقي الكنائس
تعاليميا مف الكتاب المقدس ومف ق اررات المجامع وآراء الباباوات ورؤساء الكنائس ،لذلؾ
ُس ّميت الكنائس البروتستانتية بالكنائس اإلنجيمية.

 -2ال تعتمد البروتستانتية عمي البابوية ،وليس ليا رئيس عاـ ،إنما تجعؿ لكؿ كنيسة رئيس
خاص بيا.
حرـ الزواج عمي رجاؿ الديف.
 -3ال يوجد في البروتستانتية نظاـ الرىبنة ،فبل تُ ِّ
 -4ليس مف اختصاص رجاؿ الديف ُغفراف الذنوب في حالة االحتضار ،لذلؾ فيي تُنكر
نظاـ صكوؾ الغفراف.

ويمكف القوؿ أف مف أىـ أسباب انتشار المسيحية الصييونية (اليازجي ،2004 ،ص:)101
فيتيا باعتبارىا
 -1جنوح بعض المعتقدات المسيحية كالبروتستانتية لمتمسؾ بالتوراة وحر ّ
جزء ال ينفصؿ عف اإليماف المسيحي.

 -2انحراؼ الفاتيكاف عف الموقؼ التقميدي الرافض اعتبار التوراة جزء مف اإليماف
وتحولو إلي اعتبارىا كذلؾ ،حيث باتت تُتمي في صمواتيا عمي أنيا كبلـ
المسيحي،
ّ
اهلل قبؿ تبلوة رسائؿ بولس واإلنجيؿ ،كذلؾ اإلعبلف البابوي القاضي بتبرئة الييود مف
صمب المسيح.
الصموات في جميع الكنائس المسيحية ،بدوف استثناء ،مف ترديد قراءات
 -3عدـ خمو ّ
وتراتيؿ وصموات تُشير إلي إسرائيؿ والييود وأنبيائيـ.

 2.2.1معتقدات العقالنية
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تسربت لمتاريخ
إف التعاليـ المسيحية الصييونية قائمة عمي مجموعة مف األساطير الييودية التي ّ
الغربي ،وكاف أكثرىا وضوحاً ما تـ عبر حركة اإلصبلح الديني البروتستانتي في القرف السادس
عشر ،واألساطير الييودية التي بدأ غرسيا في ىذه المرحمة المب ّكرة ،كانت متوافقة مع تمؾ التي
أصبحت في النياية ،المنطؽ الروحي الباطني لمصييونية السياسية (الشريؼ ،1985 ،ص.)24
والمادة الخاـ لؤلسطورة ،كما يصفيا محمد حسنيف ىيكؿ تُستخرج مف تبلفيؼ الماضي البعيد أو
القريب ،ويعاد تركيبيا وتأليفيا كي تؤدي وظيفتيا ،ووظيفة األسطورة ىي دائماً التعبئة ،والتعبئة
مقدمة لمواجية ،والمواجية استعداد لصراع ،والصراع بعد ذلؾ وصفة جاىزة لمحرب ،وىكذا فإف
األسطورة غالباً ما يعتمييا شبح مقاتؿ ،والشبح المقاتؿ لو في بعض الظروؼ قدرة عمي القتؿ
اكبر مف قوة فارس عمي القتاؿ( .جارودي ،2002 ،ص)10
وفي ذلؾ تقوؿ المؤرخة الصييونية بربا ار توخماف إف "التاريخ نشأ كأسطورة" ،وبعد ذلؾ تقوؿ "إف
التراث المتناقؿ مف حكايات وأساطير قد ال يكوف حقيقة عممية ،إال أف الحقائؽ العممية ليست
متوافرة دائما ،وىكذا وانو في غيبة الحقيقة العممية القابمة لمتحقؽ ،يتعيف أف يمؤل الفراغ فيحؿ
محميا التراث المتناقؿ مف الحكايات واألساطير" (مقار ،1992 ،ص.)47
ولعؿ أفضؿ ما يمكف االستدالؿ بو حوؿ تمؾ األساطير ىو كتاب روجيو جارودي (األساطير
المؤسسة لمسياسة اإلسرائيمية) الذي ينتيج في طرحو طريقة عممية عقبلنية ،معتمداً عمي الوقائع
مف مصادرىا األولية ،وفيو إحاطة شاممة لؤلساطير المتمثمة باألرض الموعودة ،والشعب
المختار ،وأسطورة أرض ببل شعب لشعب ببل أرض ،وأسطورة اليولوكوست ،تمؾ األساطير التي
يعبر عنيا الكاتب بأنيا "بدعة الصييونية السياسية التي تقوـ عمي إحبلؿ دولة إسرائيؿ محؿ إلو
ّ

إسرائيؿ ،التي يصفيا الكاتب بأنيا حاممة طائرات نووية حصينة تابعة لسيدة العالـ مؤقتاً،
الواليات المتحدة األمريكية" .وفي ذات الوقت يؤكد الكاتب أف الصييونية ىي مذىب سياسي مف
جية ،فيرتزؿ لـ يعترؼ بأي مرجعية دينية ،ومف جية أخري ىي مذىب قومي فالصييونية لـ
تولد مف رحـ الديانة الييودية ،بؿ مف النزعة القومية األوروبية في القرف التاسع عشر.
وحوؿ آلية توظيؼ األساطير لتضميؿ الجماىير ،تَستخدـ وسائؿ اإلعبلـ الغربية ما أسماىا
الكاتب ىربرت شيممر في كتابو (المتبلعبوف بالعقوؿ) بػ "تقنية تشكيؿ الوعي التجزيئية" .حيث
تُستخدـ األساطير مف أجؿ ىدؼ محدد ىو السيطرة عمى الشعب ،وعندما يتـ إدخاليا عمى نحو
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غير محسوس في الوعي الشعبي ،وىو ما يحدث بالفعؿ مف خبلؿ أجيزة الثقافة واإلعبلـ ،فإف
قوة تأثيرىا تتضاعؼ مف حيث إف األفراد يظمّوف غير واعيف بأنو قد تـ تضميميـ ،وفضبلً عف
ذلؾ فإف عممية السيطرة تصبح أكثر فاعمية مف خبلؿ الشكؿ الخاص الذي يجري نقؿ األسطورة
تطور بو في البمداف التي
مف خبللو ،والواقع أف شكؿ االتصاؿ أو اإلعبلـ ،عمى النحو الذي ّ
يسود فييا اقتصاد السوؽ ،وخاصة الواليات المتحدة األمريكية ىو تجسيد فعمي لمتحكـ في
الوعي ،وىو ما يمكف مبلحظتو بسيولة تامة في تقنية نشر المعمومات المستخدمة عمى نطاؽ
واسع في أمريكا (شيممر ،1999 ،ص.)31
 1.2.2.1ىرمجدوف الكتاب المقدس
ال شؾ أف التفسير الحرفي لمعيد القديـ الذي قاـ بو المبشروف والمؤمنوف بالعقيدة التدبيرية،
التديف و التوحد تشبو العناؽ بيف
وتحوير الرؤي والنبوءات الواردة فيو ،خمقت حالة جديدة مف ّ

المسيحية والصييونية ،تمؾ الحالة ش ّكمت الرؤية السائدة لخمفيات ومكونات الدور الغربي في
االضطبلع بتنفيذ تمؾ الرؤي وتحويميا تدريجياً إلي حقيقة واقعة.
يقوؿ القس اإلنجيمي القس بات روبرتسوف ،رئيس منظمة االئتبلؼ المسيحي األمريكي" :إف
الكتاب المقدس يحتوي عمي إشارات محددة حوؿ أحداث العالـ المقبمة وأنو يتضمف نبوءات تيز
ويمكف أف تقع في أي وقت لتحقيؽ نبوءة حزقياؿ ،إنيا عمي
الدنيا ،فمعركة ىرمجدوف في موقعيا ُ

استعداد ألف تحدث ،فالواليات المتحدة تقع في ىذا المقطع مف نبوءة حزقياؿ" (ىالسؿ،2005 ،

ص.)8
إنيا فنتازيا أدبية يستخدميا أعبلـ المسيحية الصييونية كعنصر أساسي لمحبكة الروائية ،ال مكاف
فييا لمقيمة اإلنسانية وأرواح البشر .يقوؿ القس روبرتسوف" :إننا ينبغي لنا أف ال نذرؼ دمعة
واحدة عندما تحؿ الكوارث ببمداف العالـ ،وال ينبغي لنا أف نأسي ونتألـ ونصيح أليس ىذا فظيعاً
عندما نشيد تمؾ الفواجع ،ألف ذلؾ ليس فظيعاً عمي اإلطبلؽ ،بؿ ىو عبلمة ،عبلمة مؤكدة
عمي قرب خبلصنا وعمي االتجاه الذي ُي ِّ
سيرنا فيو اهلل" (مقار ،1992 ،ص.)369
أما الترجمة العممية ليذا المعتقد ،والتي تدعو لقتؿ وتيجير غالبية سكاف منطقة الشرؽ األوسط،
نجدىا في كتاب أحد أىـ أقطاب اإلنجيمية التدبيرية "بوؿ بوار" في كتابو (عندما يتبلشي الوقت):
"تختص ر تعاليـ القدرية دور المجتمعات في أفريقيا وآسيا والشرؽ األوسط ،عمي ما فييا مف تنوع
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وتعقيدات ،باعتبارىـ حمفاء ياجوج في المأساة اإلليية حوؿ نياية العالـ ،فمف الواضح أف
النبوءات الوشيكة الوقوع تتطمّب اقتبلع العرب ليس فقط مف القدس ،إنما مف معظـ الشرؽ
األوسط ،لقد وقفوا في طريؽ الوعود اإلليية لمييود (ىالسؿ ،2005 ،ص.)92
وفي حديث إلي اإلنجيمي ىارولد برتسوف؛ أ ّكد الرئيس األمريكي رونالد ريغاف 1988 -1981
أف "إعادة توحيد القدس تحت العمـ الصييوني ىو تحقيؽ لنبوءة إنجيمية" ،وفي عاـ  1980قاؿ
ريغاف أماـ مجموعة مف القادة الييود" :إسرائيؿ ىي الثابتة الديمقراطية الوحيدة التي يمكف أف
نعتمد عمييا موقعاً لحدوث ىرمجدوف" ،وقولو في مناسبة أخري عاـ 1980متحدثاً إلي اإلنجيمي
جيـ بيكر" :ربما سنكوف الجيؿ الذي يري ىرمجدوف" (الباش.)2014 ،
وفي استطبلع لمرأي أجرتو جامعة أكروف عاـ  1996حوؿ الديف والسياسة ،نتيجتو كانت أف
 %21مف المسيحييف يؤيدوف االعتقاد بأف العالـ سوؼ يجد نيايتو في معركة ىرمجدوف ،وىذا
يعني أف  62مميوف أمريكي يوافقوف عمي ىذا النظاـ اإليماني (ىالسؿ ،2005 ،ص .)30إف
الفيـ المسيحي لما ورد في أسفار العيد القديـ حوؿ معركة ىرمجدوف ،خمؽ في الفكر األمريكي،
كما سنري الحقاً عمي لساف معظـ قادة المسيحية الصييونية ،بمف فييـ العديد مف رؤساء
الواليات المتحدة ،رغبة جامحة في تأجيج الصراعات ،تعجيبلً لنيابة التاريخ ،ورخصة إليية
بالقتؿ واإلبادة لدرجة وصمت بالرئيس رونالد ريغاف أف يتمني أف تقع المعركة في عيده ويناؿ
شرؼ إطبلؽ زر السبلح النووي ضد االتحاد السوفييتي ،الدولة الممحدة التي تمثؿ جوج وماجوج
في نظره ،يعني ذلؾ أف المسيحيوف الصياينة لدييـ أحكاـ مسبقة ورؤية مستقبمية واضحة حوؿ
مستقبؿ البشر ،وال تحمؿ رؤيتيـ تمؾ أي مكاف أو فرصة لمسبلـ .فإذا كنت تؤمف بنبوءات
الكتاب المقدس حوؿ وقوع ىرمجدوف بيف إسرائيؿ والواليات المتحدة مف جية ،والعالـ اإلسبلمي
والشيوعي مف جية أخري ،فسيؤدي ذلؾ إلي أنؾ لف تجد أثر لعممية السبلـ المتوقفة ،وعندما تق أر
عف المزيد مف إراقة الدماء والمعاناة في الشرؽ األوسط ،فإف ذلؾ سوؼ يؤكد ما كنت تعتقد أنو
سيحدث بالفعؿ (.)Wills, 2012, p23

 2.2.2.1المسيانية (عودة المسيح)
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يعتقد اإلنجيميوف أف قياـ دولة إسرائيؿ ،ىو تخطيط إليي لمبشرية ،ولفيـ ذلؾ عمينا فيـ ما ىو
البلىوت األلفي ،إنو مفيوـ مسيحي ينص عمي أف عصر البشرية عمي األرض سوؼ ينتيي مع
بداية األلفية ،وىي ألؼ عاـ مف السبلـ واالزدىار ،ويؤمف أتباع األلفية أف المسيح سوؼ يعود
ليثبت حكمو المادي عمي األرض ،وسيسبؽ ذلؾ الكثير مف المحف أىميا معركة ىرمجدوف،
والتي لف تتـ بحسب اإلنجيمييف وخصوصا (جوف داربي) ،إال بعودة كاممة لمشعب الييودي
لؤلرض المقدسة ( .(Belin, 2008ويرتبط مفيوـ األلفية بظواىر أخري طوباوية ،تُنذر بنياية
المؤرخيف الغربييف
وركزت معظـ اىتمامات
العالـ والخبلص الذي ينتج عف العنؼ األلفي،
ّ
ّ
باأللفية عمي ظيور المسيحية طبقاً لتوقعات الييود ونبوءاتيـ ،وتقوـ الحركات المسيحية بتفسير
كتاب الوحي متوقعة عودة وشيكة لممسيح ،ولكف الدافع األلفي موجود في كثير مف المعتقدات
عبر آالؼ السنيف في أوروبا واليند والصيف ،فمثبلً عندما قاـ الفبلحوف الصينيوف بتبني
المطالبات الدينية السياسة الثورية ،كانت بدعوي عبادة بوذا القادـ ) .(Hughes, 2008, p2
ابتداء مف إرىاصاتيا التوراتية األولي ،لمتطمّع إلي
لقد أدي ىذا التنامي ألسطورة المسيح المنتظر،
ً

بطؿ قومي محارب أسطوري ،يأتي مف مكاف ما ،مف زمف ُمقبؿ فيتحقؽ عمي يديو خبلص
الجماعة البشرية المبدعة ألسطورتيـ ،وانتصارىا عمي أعدائيا ،ويحؿ بفضمو عص اًر ذىبياً مف
العمو والرخاء ،إنو تطمّع إنساني قديـ كاف شائعاً في ثقافات قديمة مختمفة في شعوب العالـ
القديـ ،لعؿ أبرزىا أسطورة "اإللو انكي" السومرية الذي ينعـ عمي البشر بعصر ذىبي بعد صراع
كوني بحسب األسطورة .وقد جعمت أسطورة الشعب المختار الييود أمة مفضمة عمي اآلخريف،
بينما كانت أسطورة الميثاؽ تركز عمي االرتباط السرمدي الدائـ بيف الشعب المختار واألرض
المقدسة كما وعد اهلل ،وبذلؾ فُتحت فمسطيف لمييود كأرض ُكتبت ليـ ،أما أسطورة ترقُّب المسيح،
لتشرده في الوقت المناسب ليعود لفمسطيف إلقامة وطنو
فقد كفمت لمشعب المختار أف يضع حداً ّ
القومي (الشريؼ  ،1985ص.)25

تقود كؿ تمؾ األساطير التبرير البلىوتي المزعوـ لبلعتداءات ،استناداً لمقراءة الحرفية المتزمتة
يحوؿ األسطورة إلي تاريخ يرسخ في أذىاف البشر عمي أنو
لنصوص التوراة ،وذلؾ مف شأنو أف ّ
المقدس حاج اًز
حقائؽ واقعية ،وحيف يرتبط األمر بالتقديس ،يتوقؼ العقؿ فو اًر عف العمؿ ،ويقؼ ُ
عميو يمنع تسرب أي معمومة لماكينة المنطؽ لمفحص والتحقُؽ ،وتتحوؿ المسألة لما ُيشبو
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السحر ،وتكوف كممة رجؿ الديف ىي العصا السحرية التي يوجو بيا عقوؿ المؤمنيف ،والتي
ُي ِّ
ويغذييا ويمدىا بالطاقة البلزمة مف الكتاب المقدس ،وفي ذلؾ
صنؼ بيا األشرار واألخيارُ ،

يقوؿ روبرت فولر في كتابو (تسمية الدجاؿ)" :إف الحاجة الدائمة إلى الشيطاف والحديث عف
خطره المصيري يتطمب فمسفة أمنية متشددة تقتؿ بالحدس واحتياطات واجراءات وقائية شديدة
التطرؼ والعنؼ ،وعمى كؿ حاؿ فإف ىؤالء األنجموساكسوف البيض البروتستانت أو ما يرمز لو بػ
) White Anglo-Saxon Protestant (WASPمتج ّذروف ثقافياً في تراث توراتي يمدىـ
ييددىـ ،فما أف يتمكنوا مف لصؽ ىذه االستعا ارت بحادثة أو
باستعارات أسطورية لكؿ َعماء ّ

شخص ،حتى يصبح سفؾ الدـ عمبلً مقدساً" (عمي.)2004 ،
 3.2.1تدبيرية جوف نمسوف داربي (القدرية)

إنيا حالة تسمـ فكري وروحي كاف اليدؼ منيا إضفاء صبغة إليية لتصرفات البشر ،والمقصود
ىنا بالبشر ىـ الكينة الذيف ابتدعوا تمؾ األفكار التي تبدو صالحة لمتخاطب مع المجتمعات التي
تتصؼ بطبيعتيا الدينية المتأصمة ،فش ّكمت أرضية صمبة لطموحاتيـ وأفكارىـ ،فعندما تقتنع أف
مدبر مف اإللو ال يمكف أف تجادؿ وتعترض وال سبيؿ لؾ إال لمطاعة واإلذعاف أماـ ما
كؿ شيء ّ

يقولو ممثؿ ذلؾ اإللو .كاف داربي أسقفا بالكنيسة اإلنجميكانية ،وأصبح رسوالً مبش اًر بعقيدتو

القدرية ،وبعد جوالت مكثّفة لو في أوروبا قاـ برحبلتو التبشيرية في الواليات المتحدة حيث ترؾ
آثا اًر عميقة بمف التقاىـ مف قادة حركة اإلنجيؿ الجديد ومؤتمر النبوءة (ىالسؿ،2005 ،
ص ،)43كما كاف داربي يتمتع بشخصية كاريزمية مييمنة ،وكاف يتمتع بالقدرة عمي إقناع
اآلخريف بمعتقداتو القدرية ،وكاف يعمؿ شخصياً عمي تأسيس كنائس (األخوة) في ألمانيا وسويس ار
وفرنسا والواليات المتحدة ( .(Sizar, 2005, p61وقد غرس داربي فكره التدبيري في الكنائس
أسسيا ،والتي بدورىا قامت بإرساؿ مب ّشريف إلي أفريقيا وجزر اليند وأستراليا ونيوزيبلندا
التي ّ

وفمسطيف ،ولكف في عاـ  ،1848أخذت كنائس بريطانيا باالنقساـ وبدأ تأثيره يتضاءؿ تدريجياً

عمي ىذه الكنائس ،فأخذ يصرؼ وقتاً متزايداً في أمريكا الشمالية (اجحا ،2009 ،ص ،)7فقضي
أربعيف بالمئة مف حياتو في الواليات المتحدة ،عمؿ خبلليا عمي زيادة التأثير عمي الزعماء
اإلنجيمييف مثؿ جيمس بروكس ودوايت الـ مودي وويمياـ ببلكستوف وسايروس سكوفيمد ،كما
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ساعدت أفكاره عمي ظيور وتشكيؿ المدارس اإليفانجميكية وكذلؾ ما ُعرؼ بمؤتمرات النبوءة التي
ىيمنت عمي األصولية االيفانجميكية ما بيف عاـ 1875حتي .(Sizar, 2005, p62( 1920

ىنا ال يسعني إال أف أطرح تساؤالً ،ىؿ ىناؾ ما يشبو تزاوج فكري بيف ىجرة داربي وفكره
التدبيري لمواليات المتحدة التي تتشابو مع ىجرة (البيوريتاف) التي سنراىا الحقا ،وىجرة الصييونية
السياسية والعمؿ الييودي لمدولة التي ستقود العالـ ،إف كاف كذلؾ فبل يمكف أف ينضج ىذا التزاوج
بمحض الصدفة ودونما دراية كاممة وتخطيط ووعي لمتطمبات كؿ مرحمة ،وعمؿ جاد واستثمار
لمبيئة والظروؼ مف قبؿ الييود.
 4.2.1كتاب سكوفيمد المقدَّس

لقد وضع داربي وسكوفيمد النبوءة في المركز الرئيسي لمفيوميما عف المسيحية ،وجعبل منيا قمب
نظاميما الديني ،ومع بداية عاـ  1875عقد سكوفيمد عدة مؤتمرات حوؿ النبوءات في الكتاب
المقدس ،مع تركيزه عمي ما كاف يعتقد أنو مخطط اهلل عمي األرض مف أجؿ إسرائيؿ ،ومخطط
اهلل في السماء مف أجؿ خبلص المسيحييف ،ورأي سكوفيمد إدخاؿ مبلحظات تفسير نظامو
اإليماني في مرجع إنجيمي (ىالسؿ ،2003 ،ص .)19كما وضع سايروس سكوفيمد األساس
ُمياً ،إال أنو نشر في عاـ 1888
النظري لتوجيات المسيحية الصييونية عمي الرغـ مف أنو كاف أ ّ

أوؿ مؤلّؼ لو وكاف عنوانو (واجب تجزئة كممة الحؽ) ،والذي طُبع عاـ  1909وطرح فيو
سكوفيمد المبادئ البلىوتية لؤلصولية اإلنجيمية التدبيرية ،فقد التبس عمي الكثيريف التمييز بيف
نص الكتاب المقدس وتفسيرات سكوفيمد الواردة في إنجيمو ،وىو بمضمونو وسعة انتشاره أصبح
العمود الفقري لمفكر األصولي لئلنجيمية الصييونية ،ومنو استمد قساوسة ىذه الحركة
المعاصروف أمثاؿ (بيؿ جراىاـ) و(جيري فالويؿ) ،و(بات روبرتسوف) وغيرىـ ،أفكارىـ التي

يبنوف عمييا التزاميـ الديني تجاه إسرائيؿ ،ويعيد سكوفيمد في كتابو التأكيد عمي النقاط التالية
(عواركة ،2006 ،ص:)71
 الرب عائد قريباً جداً. الرب يريد أف يري شعبو يممؾ أرضو مف النيؿ إلي الفرات.ويبني مكانو الييكؿ الثالث وتُعاد طقوس الذبح
 المكاف المقدس لممسمميف يجب أف ُييدـُ ،الكفارية.
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إف ىذا النيج العدائي الذي استنو سكوفيمد ألتباع المسيحية الصييونية ،والقائـ عمي تقديس
الييود ،ش ّكؿ إسياماً حقيقياً في ترسيخ الفيـ التوراتي ألرض الميعاد الخالية مف كؿ العناصر
باستثناء العنصر الييودي ،وىو ما ّبرر الحقاً كؿ محاوالت ىدـ المسجد األقصي ،بؿ إلي

عمؽ الفكر الصييوني بتبني فكرة وجود إسرائيؿ بدوف حدود معمومة،
أبعد مف ذلؾ فيو ّ

وساند الصييونية في ركوب موجة التوسع اإلمبريالي بتأكيده عمي حؽ إسرائيؿ باألرض ما

بيف النيؿ والفرات.
انو التطور المنطقي لؤلحداث التي تمت حركة اإلصبلح الديني ،فحرية تفسير الكتاب
المقدس التي نادي بيا لوثر فتحت األبواب عمي مصراعييا أماـ األىواء والمعتقدات الفاسدة،
بينما أُغمقت بالمقابؿ ،أبواب المنطؽ والعقؿ التي قامت عمي أساسو ،وأُسدلت عميو ستائر
فوالذية فسمحت ل ُش ّذاذ اآلفاؽ بالشطح بتفاسيرىـ مع ما يتناسب مع أفكار الييود ،حتي لو
كانت تمؾ األفكار ال تنـ إال عف خرافة ال تتناسب مع حجـ التطور البشري.

نبوءات (الكتاب المقدس) السياسية
نقؼ أماـ حالة فريدة مف األيديولوجيا والفكر الديني والسياسي ،مزيج مخمّؽ ابتدعو ييود أوروبا
تمخض عنو
ال يمكف وصفو ال بحركة ثيوقراطية وال سياسية ،فيو خمط لمديني بالسياسي والقومي ّ
وجود تيار فكري ال يمكف وصفو ،ضمف المعطيات السابقة ،إال باألصولية المذىبية .وىي تتبني
األفكار التالية( :اجحا ،2009 ،ص.)7
 المسيح قادـ ليحكـ الييود في فمسطيف مدة ألؼ عاـ. تجميع كؿ ييوديي العالـ في فمسطيف. بناء الييكؿ الثالث عمي أنقاض المسجد األقصي. القدس ىي العاصمة األبدية إلسرائيؿ. عمي الحكومات أف تعترؼ بإسرائيؿ دبموماسياً وتدعميا دولياً ،وتعارض أي مقاطعةاقتصادية ليا.
 السماح ليجرة الييود مف جميع أنحاء العالـ وخصوصاً دوؿ االتحاد السوفييتيالسابؽ.
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 عمي جميع الدوؿ نقؿ سفاراتيا إلي القدس. عمي جميع الدوؿ الصديقة أف تكؼ عف تسميح أعداء إسرائيؿ. -االستيطاف في األجزاء مف األرض غير اآلىمة بالسكاف.
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 3.1المبحث الثالث :مف بريطانيا إلي "أرض الميعاد"
بريطانيا والمسيحية الصييونية
مع بداية القرف السابع عشر ،كانت حركة اإلصبلح الديني البروتستانتية أشد ما تكوف رسوخاً في
إنجمترا ،حيث حمّت فترة جديدة مف الصراع الروحي والفكري محؿ الثقافة اإلليزابيثية المرحة
والمفعمة بالحيوية والعاطفية ،وىذا الذي ُيشار إليو بالثورة البيوريتانية ،التي نتج عنيا إعادة
اكتشاؼ الكتاب المقدس وظيور النسخة اإلنجميزية المعروفة بنسخة الممؾ جيمس ،وكاف جوىر

العقيدة البيوريتانية مرتبطاً بحؽ التأويؿ الشخصي لمكتاب المقدس (الشريؼ ،1985 ،ص.)52
وبعد فشؿ حركة اإلصبلح الديني في تحويؿ الييود إلي البروتستانتية اضطرت الحركة لمتوجو
لفكرة العودة الييودية إلي فمسطيف تخمّصاً منيـ ،األمر الذي كاف مف شأنو إعبلناً لنشأة المسيحية
وتبني الكنائس إلغاء الوصاية
الصييونية ،وبانفصاؿ الممؾ ىنري الثامف عف كنيسة روما ّ
الكينوتية عمي الكتاب المقدس عاـ  ،1538تكوف بداية المسيحية الصييونية في بريطانيا

(شريتح ،2005 ،ص.)80
لقد شيد حكـ الممكة إليزابيث في النصؼ الثاني مف القرف السادس عشر ذروة عصر النيضة،
وشيدت تمؾ الفترة انطبلؽ العموـ والفنوف والمسارح المختمفة وما يعنينا ىنا ىو حالة االنقبلب
الفكري التي قاـ بيا البيوريتاف عمي الثقافة السائدة في انجمترا ،وتمكنوا مف خبلليا مف ترسيخ
معتقداتيـ الرامية إلي زراعة البذور األولي لعودة الشعب الييودي إلي فمسطيف .تقوؿ باربا ار
توخماف في كتابيا (الكتاب المقدس والسيؼ)" :إف ممؾ إنجمت ار حيف أمر عاـ  1538بترجمة
التوراة لمغة اإلنجميزية ون ْشرىا واتاحتيا لمقراءة ،كاف بذلؾ يضع الييودية تاريخاً وعادات وقوانيف
لتكوف جزءاً مف الثقافة اإلنجميزية ،ولتصبح ذات تأثير ىائؿ في ىذه الثقافة عمي مدي القروف
الثبلثة التالية ،وصار ُيطمَؽ عمي التوراة المترجمة (التوراة الوطنية إلنجمترا)" (ىبلؿ،2001 ،

ص .)119وعندما تُرجـ الكتاب المقدس لمّغات القومية ،أصبح ما ورد في العيد القديـ مف تاريخ

ومعتقدات ،وقوانيف العبرانييف ،وأرض فمسطيف التي حكموىا ألقؿ مف ألؼ عاـ ،أمو اًر مألوفة في
الفكر الغربي ،وغدت قصص وشخصيات العيد القديـ مألوفة كالخبز ،وأضحي كثي اًر مف
البروتستانت يرددونيا عف ظير قمب ،وأصبح المسيح نفسو معروفاً ،ولـ يعد ُيعتقد بأنو ابف مريـ،
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بؿ واحد مف سمسمة طويمة مف األنبياء العبرانييف ،وحؿ أبطاؿ العيد القديـ كإبراىيـ واسحؽ
ويعقوب محؿ القديسيف الكاثوليؾ (الشريؼ ،1985 ،ص.)32
وتنسب توخماف في كتابيا إلي البيوريتاف اإلنجميز فضؿ إرساء اثنيف مف المبادئ الرئيسية
لممجتمع الغربي الحديث ،الحكومة البرلمانية ،والحؽ في حرية العبادة ،لكف الواقع أكثر ضآلة مما
تشير إليو ،فقد كاف البيوريتاف ىـ الذيف شنقوا الكويكرز ،9وجمدوا المعمودييف ،كما أف كرومويؿ
ىو الذي أمر رجالو المسمّحيف بالدخوؿ إلي قاعة البرلماف لحمّو بالقوة ،وىو بيوريتاني باألساس،
كما رفض البيوريتاف الرحمة والعفو لصالح الخصائص األكثر حربية في العيد القديـ (لونجمي
ج ،2002 ،3ص.)12
إف الحؽ في حرية العبادة الذي طالب بو بيوريتاف إنجمترا ،لـ يكف دافعو الحرية الشخصية وقيـ
الميبرالية التي ظيرت مع عصر النيضة ،وانما كاف الدافع ىو التخمص مف سطوة الكنيسة
الكاثوليكية ،وما كاف ذلؾ ليتـ دوف خمؽ سند قانوني لمنطمقات األصولية البروتستانتية حديثة
أقره التعديؿ األوؿ في الدستور األمريكي الحقاً ،كما سنري ،ال لحماية
العيد ،ذلؾ الحؽ الذي ّ
الدولة مف الديف بؿ لحماية الجماعة الدينية ومرامييا مف الدولة ،ومدىا بتصريح مفتوح لتبث في

األرواح ما يحمو ليا وما يخدـ كينتيا.
 1.3.1ىنري فنش وىوس العقيدة الييودية Henry Finch
تسربت األفكار التي خمقتيا حركة اإلصبلح الديني إلي مختمؼ الطبقات االجتماعية
بعد أف ّ
والسياسية في بريطانيا ،أخذ الكثير مف رجاؿ السياسة البروتستانت عمي عاتقيـ البدء في
المطالبة بتحويؿ تمؾ الرؤي واألفكار إلي برامج عمؿ تقود إلي إقامة وطف قومي لمييود في
فمسطيف ،وحوؿ مدي ىوس البروتستانت مف الساسة البريطانييف ،بالعقيدة الييودية التوراتية،
تقوؿ رجينا الشريؼ" :أصبح العيد القديـ كتابيـ الوحيد ،الذي ليس ليـ كتاب سواه ،كاف أدبيـ
وح ّجتيـ القانونية ومحكمة
الوحيد ،وغذائيـ الفكري والروحي ،ومرشدىـ ،وفيمسوفيـ ،وصديقيـ ُ

استئنافيـ العميا" (الشريؼ  ،1985ص.)52

 9مجموعة مف المسيحييف البروتستانت نشأت في القرف السابع عشر في إنجمت ار شجعت عمي القيـ العممية والمواىب
العممية.
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أما عمي الصعيد السياسي فإف مجموعة (ليفمرز )Levellers) ( 10وىي مجموعة بيوريتانية
وجو مف ىولندا
جميورية ،طالبت الحكومة بأف تعمف التوراة دستو اًر لبريطانيا ،وفي العاـ ّ 1649

عالما البلىوت البيوريتاف اإلنجميزياف (جوانا وألينزر كارترايت) مذكرة إلي الحكومة البريطانية

طالبا فييا بأف يكوف فييا لمشعب اإلنجميزي وشعب األرض المنخفضة شرؼ حمؿ أوالد وبنات
إسرائيؿ عمي متف سفنيـ إلي األرض التي وعد اهلل بيا أجدادىـ إبراىيـ ويعقوب ،ومنحيـ إياىا
إرثاً أبدياً (السماؾ ،2004 ،ص .)39ومف بيف ىؤالء كاف ىنري فينش مف أشد الناس حماسة
لعودة الييود لفمسطيف وىو صييوني غير ييودي استخدـ مصطمحات مسيحية ،وكاف فينش
بتعمؽ ،ولو كتابات
عضواً في البرلماف البريطاني ،وميتماً بالدراسات الدينية ودرس العبرية
ّ

توراتية منيا (نشيد األناشيد) عاـ  ،1615الذي ناقش فيو ما أسماه (أورشميـ الجديدة) ،ودعا

لمتمسؾ بحقيـ بالعودة إلي فمسطيف ،كما طالب المموؾ المسيحييف بمساعدة الييود
الييود
ّ
بإرساليـ إلييا(شريتح ،2005 ،ص .)85وفي أحد كتبو الذي صدر عاـ  1621يقوؿ فينش:
"ليس الييود قمة مبعثرة ،بؿ إنيـ أمة ،ستعود أمة الييود إلي وطنيا ،وستعمر كؿ زوايا األرض،
وسيعيش الييود في وطنيـ بسبلـ إلي األبد" (السماؾ ،2004 ،ص.)37
 1.3.1المورد شافتسبري والخالص الييودي Lord Shaftesburey

لقد برزت مناداة شخصيات بريطانية بروتستانتية بعودة الييود إلى فمسطيف منذ القرف السابع
عشر الميبلدي؛ فتأسست "حركة العودة" عمى يد توماس برايتماف  1607 – 1562منادية بعودة
الييود إلى أرض فمسطيف بمساعدة عالمية (عبلونة .)2012 ،وحمؿ القرف التاسع عشر تطو ًار
بار اًز في طبيعة حركة العودة ،حيث ظيرت جماعات بروتستانتية تعتبر عودة الييود إلي أرض
أجدادىـ ُركناً أساسياً في عقيدتيا ،ففي ىذا القرف شيدت إنجمت ار نيضة دينية جديدة مشابية في
مبادئيا ومعتقداتيا لتمؾ التي كانت سائدة في عيد الثورة البيوريتانية ،وكاف مف أبرز ممثمي ىذه

الفترة المورد شافتسبري ،الذي كاف مؤمناً بقياـ دولة ييودية في فمسطيف تحقيقاً لمنبوءات التوراتية،
لخص فيو فكرتو عف العودة الييودية ،التي
وقد نشر في عاـ  1839مقاالً في احدي الصحؼ ّ
تدخؿ البشر لتحقيؽ نبوءات العيد القديـ (الطويؿ ،1997 ،ص .)33كاف المورد
تقوـ عمي أسس ّ
شافتسبري المعروؼ أيضا باسـ (أنتوني آشمي كوبر) سياسي يعتقد بقوة في عودة الشعب
10

حركة اجتماعية سياسية نشأت في بريطانيا كانت تؤمف بأف الحرية والمساواة لمجميع مبني عمي الطبقة االجتماعية
والمنصب.
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الييودي إلي أرض فمسطيف ،وىو المسيحي الصييوني الذي نادي بضرورة عودة الييود إلي
وطنيـ مف أجؿ تعجيؿ الخبلص ،كما أف شافتسبري مف أوائؿ الذيف استخدموا عبارة "أرض ببل
شعب لشعب ببل أرض" ( .)Kupferberg, 2009, p7وىو صاحب مقولة" :ىـ ال يستحقوف
الخبلص فقط ،ولكف ىذا الخبلص حيوي أيضاً لممسيحية ذاتيا" ( .)Sizar, 2005, p54وأكثر
ما يدؿ عمي معتقداتو أنو كاف يمبس خاتماً ذىبياً منقوشاً عميو كممات "صمّوا مف أجؿ سبلـ
القدس" (لونجمي ج ،2002 ،3ص.)28
كاف وزير خارجية بريطانيا المورد (بالمرستوف)  ،1865-1784بالرغـ مف أنو لـ يكف مف أتباع
يتبني مشروع المورد شافتسبري ،تولي
المدرسة المسيحية الصييونية ،أبرز سياسي بريطاني ّ
بالمرستوف تخطيط السياسة الخارجية البريطانية عمي أساس وراثة اإلمبراطورية العثمانية (الرجؿ

المريض) ،في طور التنافس عمي ىذه التركة مع فرنسا وروسيا ،فالجنراؿ نابميوف كاف أوؿ رجؿ
دولة أوروبي يدعو الييود إلقامة وطف ليـ في فمسطيف خبلؿ الحممة التي قاـ بيا عمي مصر
والشرؽ في عاـ ( 1798السماؾ ،2004 ،ص .)43ففي عاـ  1807دعي نابميوف مجمساً مف
ممثمي الجماعة الييودية في فرنساُ ،يسمى (السنيدريف) لمناقشة أوضاع الجماعة الييودية

(المسيري .)2004 ،وخاطبيـ نابميوف قائبلً" :إف األمة العظيمة التي تتّجر بالرجاؿ كما فعؿ
أولئؾ الذيف باعوا أجدادكـ لمشعوب تناديكـ اآلف ،ال لمعمؿ عمي إعادة امتبلؾ أرضكـ ووطنكـ
فحسب ،وليس ُبغية استرجاع ما فُقد منكـ ،بؿ ألجؿ ضماف ومؤازرة ىذه األمة لتحفظوىا مصونة
مف جميع الطامعيف بكـ ،لكي تصبحوا أسياد ببلدكـ الحقيقييف" (مكدوغاؿ ،2001 ،ص.)149

وبعد فشؿ نابميوف في تحقيؽ مشاريعو االستعمارية في الشرؽ ،أخذت كؿ واحدة مف الدوؿ
االستعمارية الكبري تحاوؿ تحقيؽ نفس األىداؼ التي كاف نابميوف يسعي لتحقيقيا ،أي استغبلؿ
التمييدات الصييونية الستعمار فمسطيف عمي يد الييود لصالحيا ،وكانت إنجمت ار في الطميعة
ورائدة الدوؿ االستعمارية وأقدميا خبرة ،وأوسعيا معرفة واطبلعاً بشئوف االستعمار ،فوجدت
طيعة تستغميا في تحقيؽ
بالمبشريف بالفكرة الصييونية مف رعاياىا مف الييود وغيرىـ أداة ّ

المشروع لصالحيا قبؿ أف تحتضنو دولة أخري لصالحيا (سوسة ،2003 ،ص .)149فكاف رأي
المورد شافتسبري بأنو؛ مف أجؿ تعظيـ الوجود البريطاني في فمسطيف ،ال بد مف تحقيؽ ذلؾ مف
خبلؿ إقامة وطف قومي لمييود في وطنيـ يحمؿ أرضية سياسية ودينية ،واف الحماية البريطانية
لمييودية مف شأنو أف يعطي االستعمار البريطاني ميزة عمي فرنسا لمسيطرة عمي الشرؽ األوسط
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ويوفر سيولة الوصوؿ إلي اليند عبر طريؽ بري مباشر وفتح أسواؽ تجارية جديدة لممنتجات
تدعي حماية األقميات المسيحية الكاثوليكية
البريطانية ( .)Sizar, 2005, p54فقد كانت فرنسا ّ
في الشرؽ ،وكانت روسيا تدعي حماية األقميات المسيحية األرثوذوكسية ،ولـ تكف الدعوة
المسيحية اإلنجيمية قد وصمت إلي الشرؽ بعد ،فكاف طبيعياً أف يبحث المورد بالمرستوف عف أقمية
تدعي بريطانيا حمايتيا ،وقد وجد في الييود ضالتو المنشودة ،وىكذا تكاممت المصمحة
ما ّ
ووظّفت النبوءات الدينية لتكوف مدخبلً إلي
االستراتيجية البريطانية مع المسيحية الصييونيةُ ،
تحقيؽ ىذا التكامؿ السياسي ػ ػ الديني ،وىكذا أنشأ المورد بالمرستوف في العاـ  1838أوؿ قنصمية
لبريطانيا في القدس استجابة إللحاح المورد شافتسبري ،واختار بالمرستوف مسيحياً صييونياً
وصديقاً لمورد شافتسبري ،وىو (ويمياـ يونج( ليكوف أوؿ نائب قنصؿ لبريطانيا في القدس،
واستجابة لطمب بالمرستوف ،بعث يونج تقري اًر عف حجـ الييود وأوضاعيـ ليقرر بالمرستوف في
ضوء ذلؾ ،كيؼ يجعؿ مف الييود أقمية تحمييا بريطانيا (السماؾ ،2004 ،ص.)45:44
وكاف الييود في نظر بالمرستوف يمثموف عنص اًر أساسياً لدعـ السمطاف ضد أي خطط في
المستقبؿ يفكر بيا حاكـ مصر محمد عمي أو مف يخمفو ،وكاف المورد شافتسبري قد أطمع
فوجو
بالمرستوف عف المزايا السياسية لفمسطيف الييودية (الشريؼ ،1985 ،صّ .)117
بالمرستوف ،وزير خارجية بريطانيا رسالة إلي نائب القنصؿ اإلنجميزي في القدس ،يأمره فييا:

"كف حامياً لمييود بصورة عامة" ،وفي سنة  1840كتب بالمرستوف أيضاً إلي جبللة السمطاف في
يشجع الييود
اسطنبوؿ رسالة يقوؿ فييا" :مف الواضح أنو سيكوف لمسمطاف مصمحة كبيرة في أف ّ
عمي أف يعودوا إلي فمسطيف وأف يستقروا فييا ،أحمؿ ىذه الفكرة س اًر إلي الحاكـ التركي ،وأطمب

يشجع ييود أوروبا عمي العودة إلي فمسطيف" (سوسة،2003 ،
منو في صراحة تامة أف
ّ

ص.)150

لقد ش ّكؿ الوجود البريطاني في القدس أىـ العوامؿ المساعدة لخمؽ وزيادة نمو الكتمة الييودية
وتصدرت لمدفاع عف الوجود الييودي إزاء الدولة العثمانية .ففي مايو
السكانية في فمسطيف،
ّ
 ،1839تنفيذاً لتعميمات بالمرستوف أرسؿ يانغ لو ازرة الخارجية تقري اًر يقوؿ فيو" :إف عدد الييود
المقيميف في فمسطيف  9690شخص وأف وضعيـ بائس ،وأنيـ يعتمدوف اعتماداً كامبلً عمي
المساعدات الخارجية (الشريؼ ،1985 ،ص.)119
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صندوؽ استكشاؼ فمسطيف
بعد أف قاـ المورد شافتسبري بتأسيس جمعية التبشير ،المنبر األساسي لمصييونية ذات الديباجات
المسيحية ،والتي يتبعيا  32فرعاً في لندف والقدس وغيرىما مف المدف ويترأسيا لورد شافتسبري
(المسيري .)2004 ،قاـ بتأسيس صندوؽ استكشاؼ فمسطيف وىي جمعية تأسست سنة 1865
تحت رعاية الممكة فكتوريا ممكة بريطانيا ،وساىمت و ازرة الحربية البريطانية بدعـ ىذا الصندوؽ
مف خبلؿ تفريغ عدداً مف الضباط لمعمؿ عمي تحقيؽ أىدافو ،وخصوصاً مف الميندسيف أمثاؿ
الكابتف (كمود كاوندر) والكابتف (داريف تشارلز) والمورد (كيتشنر) ،وقد أُعمف الصندوؽ أنو
مؤسسة تيتـ بالبحث الدقيؽ المنظـ لآلثار والجيولوجيا والتاريخ وعادات وتقاليد األرض المقدسة،
ومطابقتيا مع ما ورد في التوراة (الشيخ خميؿ ،2006 ،ص .)126وقاؿ شافتسبري في الخطاب
االفتتاحي الذي ألقاه بمناسبة تعيينو رئيساً لمصندوؽ" :دعونا ال نتأخر في إرساؿ أفضؿ العمماء
لتنقيب طوؿ فمسطيف وعرضيا ،ولمسح األرض وتغطية كؿ زاوية فييا إف أمكف ،ولتجفيفيا
عمي أف أعتقد بأنو لف
وقياسيا ،أي إذا شئتـ ،إلعدادىا مف أجؿ عودة مالكييا القدماء ،إذ ينبغي ِّ
يطوؿ الزمف كثي اًر قبؿ أف يقع ىذا الحدث العظيـ" (الطويؿ ،1997 ،ص.)33
 3.3.1كولومبوس والطريؽ إلي القدس
تبدأ قصة الييود في أمريكا منذ عيد كريستوفر كولومبوس ،فقد طُرد ما بيف مائتي ألؼ وثبلثمائة
ألؼ ييودي مف إسبانيا يوـ  2أغسطس  ،1492ومنذ ذلؾ التاريخ بدأ انييار الييبة اإلسبانية،
في اليوـ التالي أبحر كولومبوس إلي الغرب وأخذ معو مجموعة مف الييود ،وىـ لـ يكونوا الجئيف
تنبأ بقوة التأثير الييودي منذ فترة طويمة قبؿ اإلقبلع (فورد،
الرحالة العالمي ّ
عمي أية حاؿ ،ولكف ّ

 ،2013ص ،)31منذ أف فكر كريستوفر كولومبس باإلبحار غرباً أواخر القرف الخامس عشر
ّادعى أماـ ممكة إسبانيا (إيزابيبل) أف الذىب الذي سيجمبو سوؼ ُيستخدـ لتحرير القدس مف

المسمميف ،وإلعادة بناء ىيكؿ الييود في القدس ،وقد دعمت إيزابيبل رحمتو التي ّأدت إلى اكتشاؼ

أمريكا ،وعندما بدأت جحافؿ اإلنكميز تُبحر باتجاه أمريكا كمستعمريف في القرف السابع عشر،
بعد أف ضعفت ىيمنة إسبانيا الكاثوليكية ،كاف البروتستانت في طميعة المياجريف ىرباً مف
االضطياد الديني ،وطمعاً في الغنى والحياة األفضؿ ،وىؤالء البروتستانت (اإلنجميكاف)
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وتفرعاتيـ كالمعمدانييف والبيوريتاف حمموا مفاىيميـ إلى أمريكا وكانوا ىـ المؤسسيف لمعقمية
األمريكية (إبراىيـ.)2010 ،
كما كاف كريستوفر نفسو يحمؿ الرؤية الدينية عمي أساس أف اهلل ىو الذي ُيسّير التاريخ بكمماتو،

فإف اهلل جعمو رسوالً لمجنة الجديدة ،واألرض الجديدة ،حتي أف السمطات اإلسبانية ش ّكت في أف

يكوف كولومبوس ييودياً  ،وذلؾ ما يعمؽ عميو ىنري فانيجولد في كتابو (صييوف في أمريكا) عاـ
ؾ في الدور الذي
 1974بقولو" :أنو إذا كاف المرء يتش ّكؾ في نسب ييودي لكولومبوس ،فبل ش ّ
لعبو ييود المارانو

11

في جعؿ بدء رحبلتو أم اًر ممكناً ،وىو دور ال سبيؿ في المجادلة فيو"

(ىبلؿ ،2001 ،ص.)117
 4.3.1ىجرة البيوريتاف إلي أمريكا
أسس السياسي والقائد العسكري اإلنجميزي أوليفر
بعد قضائو عمي النظاـ الممكي في إنجمتراّ ،

كرومويؿ عاـ 1599كومنولث إنجمت ار الحر (الجميورية اإلنجميزية) ،وكاف كرومويؿ في تمؾ

الفترة الركيزة الدينية والسياسية واأليديولوجية األولى لممسيحية الصييونية في بريطانيا ،فقد كاف
رئيساً لممحفؿ البيوريتاني لعشر سنوات ،ونتيجة لصراع القوي السياسية والدينية البريطانية انيارت
جميورية كرومويؿ وانخرطت الببلد في صراع ديني لـ يكف بعيداً عف الصراع الدائر في معظـ
دوؿ أوروبا ،دفع ىذا الصراع الدائر بيف البروتستانت البيوريتاف (الطُيريوف) والكنيسة اإلنجميزية
الكاثوليكية ،إلي ىجرة جماعية قاـ بيا البروتستانت إلي األرض الجديدة.
وقد توقّع بيوريتاف إنجمت ار أف يحصموا عمي بركة الرب جراء ترحيبيـ بالييود في إنجمت ار أياـ
ألممييف "Gentile" 12لـ يكف بعيداً ،وتمييداً لمجيء
كرومويؿ ،وكانوا يعتقدوف أف آخر زماف ا ّ
تمؾ األياـ كاف الناس عمي نحو جماعي مر ّشحيف ألف يضطمعوا بدور قورش الجديد عبر إصدار

اإليعاز في إعادة الييود إلي فمسطيف فتحاً لمطريؽ أماـ سمسمة أحداث (األسبوع األخير) 13قبؿ
حموؿ العصر األلفي السعيد ،والبيوريتاف الذيف وصموا إلي أمريكا أوصموا األمور إلي ما ىو أبعد
سيجسدونيا
وجو المستوطنيف األوائؿ
مف ذلؾ (مركمي ،2003 ،ص .)105فالرؤية الدينية التي تُ ّ
ّ
ونظميا مف
عمى أرض الواقع بتأسيس أوؿ مستعمرة عمى ساحؿ فرجينيا التي صيغت قوانينيا ُ

11
قسر ،والذيف ظؿ بعضيـ
مصطمح أطمؽ في األصؿ عمى ييود شبو جزيرة إيبيريا الذيف تحولوا إلى المسيحية طوعاً أو اً
سر.
يمارسوف دينيـ الييودي اً
 12األغيار أو الجوييـ وىـ مف غير الييود بحسب عقيدة التوراة.
 13يقصد بيا المؤلؼ معركة ىرمجدوف التي أشرنا إلييا سابقاً.
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قداس ديني بكنيسة جيمس تاوف سنة  ،1619وىـ يأمموف في إنشاء مممكة الرب ونشر
ّ
البروتستانتية البيوريتانية بعيداً عف أنظار كنيسة إنجمت ار اإلنجميكانية ،وتح ّكـ العائمة الممكية في
إنجمت ار ،وبذلؾ فإف اكتشاؼ العالـ الجديد وبناء المستعمرات الجديدة يمكف اعتباره بمثابة تصدير
األزمة التي كانت تعيشيا إنجمت ار ّإباف التمرد الذي قاده كرومويؿ (عبد المولي.)2006 ،
كاف الصراع الديني الدائر في أوروبا بيف البروتستانت والكاثوليؾ ىو الدافع األوؿ ليجرة
البيوريتاف إلي أمريكا ،والمعروؼ تاريخياً عف الييود ،أنيـ يقتنصوا أفضؿ الفرص لتحقيؽ
مكاسب في فترات الحروب والصراعات ،وخاصة الدينية منيا ،وىو ما تـ ليـ بالفعؿ مف خبلؿ
تخمرت في أذىاف المياجريف األوائؿ.
توغؿ األفكار والمعتقدات الييودية التي ّ
فكانت النتيجة ىجرة تطيّرية إلي (العالـ الجديد) ،باتت كما كشفت عنو مسارات التاريخ ذراع

كماشة ،كانت ذراعيا األخري ،بغير تدبير ،ىجرة الييود الياربيف مف محاكـ التفتيش في إسبانيا
التيود
والبرتغاؿ (ييود المارانو) إلي أمريكا ،وبإطباؽ ذراعي ّ
الكماشة ،غزت العبرانية ممثمة في ّ

القارة الشمالية (مقار،
البروتستانتي مف جانب ،وفي اليجرة الييودية مف الجانب اآلخر ،أرض ّ
 ،1992ص .)122ونجد العقيدة التي حمميا البيوريتاف اإلنجميز في ىجرتيـ إلي أمريكا بقوؿ

رواد االستعمار اإلنجميزي األب البروتستانتي جوف كوتوف" :إف الرب حيف خمقنا ونفخ فينا
أحد ّ
روح الحياة أعطانا أرض الميعاد (أمريكا) ،وما دمنا اآلف في أرض جديدة فبل بد مف بداية جديدة
لمحياة نعمؿ فييا مف أجؿ مجد ىذا الشعب المختار" (عبد المولي.)2006 ،
وقد اشتيرت أمريكا بأنيا البوتقة التي ينصير فييا المياجريف عمي اختبلؼ أطيافيـ ،فعندما
دخؿ المياجروف البروتستانت األوائؿ أولي المستعمرات "نيوانجبلند" اعتبروا أمريكا ىي "أورشميـ
فروا مف ظمـ فرعوف "الممؾ
الجديدة" أو "كنعاف الجديدة"ّ ،
وشبيوا أنفسيـ بالعبرانييف القدماء حيف ّ

اإلنجميزي جيمس األوؿ" ،وىربوا مف أرض مصر "إنجمترا" بحثاً عف أرض الميعاد الجديدة ،كما
اُشتقت مف البيوريتاف الفرؽ المسيحية المختمفة في العالـ الجديد مثؿ (البريسبيرتيف)
التشدد في اإليماف
و(المعمدانييف) و(الميثوديست) و(شيود ييوه) ،وكميا يجمعيا شيء واحد ،ىو
ّ
المتيود الذي يعتبر التوراة جزء ال يتج أز مف الكتاب المقدس (اليازجي،2004 ،
المسيحي
ّ
ص.)111
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منذ المحظات األولي لميجرة كاف العنصر الييودي ىو األقوي واألعمؽ تأثي اًر في استعمار
األرض ،سواء مف خبلؿ أعداد الييود المياجريف ،أو الخمفية الدينية والثقافية التي حمميا
المياجروف البروتستانت إلي أمريكا .فقد مارس المياجروف األوربيوف األوائؿ األسموب
االستيطاني الييودي القديـ ألرض كنعاف ،حيث درس ىؤالء المياجروف قصص العيد القديـ
وبخاصة عناصره الخمسة األساسية ،وىي أسفار التكويف ،والخروج ،واألحبار ،والعدد ،والتثنية،
التي تناولت قصة دخوؿ الييود أرض كنعاف بعد خروجيـ مف مصر(الحسف ،2000 ،ص.)41
كاف المياجروف يؤمنوف أف تجربتيـ في حقيقتيا ،ما ىي إال تجسيد لتجربة الخروج في عيد النبي
موسي ،وعمدوا إلي تفسير تمؾ التجربة عمي أنيا تكرار لمتاريخ الذي نتج عنو شعب الرب القديـ،
ففكرة أمريكا ليست في األصؿ إال التطبيؽ العممي لمفيـ البريطاني لحكايات العبرانييف ،وفي ذلؾ
استحضار لتراث وتاريخ قديـ ،يخدـ في الحقيقة توجيات أولئؾ المياجريف والعنصر الييودي
منيـ خاصة .فقد حمؿ البيوريتاف معيـ إلي أمريكا المغة العبرية ،وكاف أوؿ كتاب ُينشر في العالـ

الجديد ىو ترجمة سفر المزامير ،كما أف جامعة ىارفارد التي أنشأىا البيوريتاف جعمت أحد شروط
القبوؿ فييا القدرة عمي ترجمة النص العبري لمتوراة إلي البلتينية (ىبلؿ ،2001 ،ص.)121
وفي شيادة نادرة عف تمؾ الفترة كتبيا الحاخاـ (لي ليفنجر) في كتابو (تاريخ الييود في الواليات
المتحدة) ) ،)A History of Jews in the United Statesأشار فييا إلي أف البيوريتاف

تعصباً لمييود مف الييود ،وأف غمبة عددىـ وقوة نفوذىـ في المستعمرات
اإلنجميز كانوا أكثر
ّ

األولي ،م ّكنيـ مف رسـ المبلمح األساسية ألمريكا بريشة توراتية (العكش ،2004 ،ص.)242
فقد حممت أوؿ مجمة أمريكية صدرت عنواف (الييودي) ،وكانت أوؿ درجة دكتوراه منحتيا جامعة
وتحوؿ االعتقاد الديني إلي سياسة ضاربة الجذور
ىارفارد  1842بعنواف (العبرية المغة األـ)،
ّ
في المجتمع األمريكي ،وراحت منظمات اليميف األصولي المسيحي منذ ذلؾ الحيف تُغ ّذييا
وتمدىا بكؿ أسباب القوة والحياة (ستاينبرج .)2002 ،كما كاف المياجريف البروتستانت البيوريتاف
ّ
ويطمقوف عمي أبنائيـ أسماء ييودية مف قصص التوراة ،مثؿ
يميجوف بالمغة العبرية في صمواتيـُ ،
(سارة ،أليعازر ،أبراىاـ وداوود ..إلخ) ،كما أطمقوا أسماء عبرية عمي مدف كثيرة في المستوطنات

األولي مثؿ (شالوـ)( ،ىبروف)( ،كنعاف) (ىبلؿ  ، 2001 ،ص .)117فكانت عبادة إسرائيؿ
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ىي روح رسالة جوف كوتوف ،وويمياـ بوكس ،وجوف وينثروب وغيرىـ مف أنبياء 14االستعمار
اإلنجميزي لمعالـ الجديد ،ففي كتابو المثير (الييود الذيف أعجزوا الموت) The Indestructible
 ،Jewsيعتقد (ماكس ديمونت) أف المستعمريف البيوريتاف أرادوا أف يصنعوا تاريخاً جديداً لمعالـ
عبر عنيا العيد القديـ ،لقد تمبسوا بتصوراتو عف الشعب
الجديد يعكس إرادة إلو العبرانييف كما ّ
المختار ،وأرادوا تنفيذ وصيتو بإبادة األممييف والسيطرة عمي العالـ (العكش ،2004 ،ص.)242

يعبر عنو الوجود الييودي في العقمية األمريكية ،يؤكد عمي التاريخ المشترؾ
إف ىذا الزخـ الذي ّ
وأف دخوؿ الييود إلي الواليات المتحدة ىو بمثابة وجودىـ كشركاء مؤسسيف في تشكيؿ ُبنية
ومسار األمة األمريكية ،والتي أرادوا ليا أف تتبني ما يشبو دولة ثيوقراطية تحكـ بأمر الرب وتناؿ

رعايتو ومباركتو .يقوؿ كميفورد لونجمي في كتابو الشعب المختار" :إف االتجاه العاـ لمبيوريتانية
كاف نبذ األخبلؽ المسيحية واحبلؿ العادات الييودية محميا ،واف المذىب البيوريتاني كاف إحياء
لمروح العبرانية كرد فعؿ لمروح اإلغريقية التي حركت النيضة ،وكاف أثرىا الدائـ عمي األمة
اإلنجميزية ،ىو إعطائيا نصيباً قوياً مف ثبات واصرار وقوة العبرانييف" (لونجمي،2002 ،
ص.)63
أما فكرة العيد البلىوتي التي حمميا البيوريتانيوف األوائؿ ،جعمتيـ مكمفوف بميمة خاصة مف
الرب قدرىا ليـ ،وىي تحضير العالـ وفؾ قيوده مف أغبلؿ الشيطاف ونوازع الشر ،وبدييي أف
تجد ىذه النمطية في التفكير آثارىا عمى أرض الواقع ،حيث اُعتبرت المبرر األساسي لجرائـ
البيوريتانييف التي اُرتكبت في حؽ شعوب العالـ الجديد كشعب (كونوي) وجيرانو مف شعوب
(بوىاتاف) و(توسكاروا) و(مونتوؾ) و(نانتوؾ) وغيرىا مف الشعوب التي ُسمخت مف أسمائيا
ودفنت مدنيا وحواضرىا وقُراىا تحت ما سار ُيعرؼ أوال (بإسرائيؿ اهلل الجديدة) ،ثـ
وأُبيدت ُ

(انجمت ار الجديدة) ،و(أمريكا) فيما بعد (عبدالمولي

).

فيتو في العيد القديـ،
ربط البيوريتاف مصيرىـ الخاص بمصير الييود الذي أروا أنو موجود بحر ّ
ميز بيوريتاف إنجمت ار في القرف السابع عشر ،عف الذيف ىاجروا ألمريكا ىو أف المياجريف
وما ُي ّ
كانوا أشد حماسة لفكرة عودة الييود إلي "أرض الميعاد" ،وىو اعتقاد تدعمو فكرة أف أمريكا ذاتيا
تأسست عمي ىذا المبدأ وفؽ مخططات الرب ،وأف مصير إسرائيؿ يرتبط بمصيرىا ،وربما ذلؾ
14

الرواد اإلنجميز الذيف قادوا المياجريف البيوريتاف وساىموا في تأسيس المستعمرات األولي في أمريكا.
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ما يفسر قوة الييود الحالية في أمريكا ،فيـ لـ يكونوا مجرد سكاف مياجريف ،بؿ شركاء حقيقييف
في القرار والمصير .يقوؿ ىنري فورد في كتابو (الييودي العالمي) حوؿ قدرة الييود عمي التنبؤ
بأىمية الواليات المتحدة وخاصة قوة نيويورؾ االقتصادية مستقببلً" :ال عجب أف ّادعي ال ُكتّاب
الييود ،حيف أروا تمؾ الرفاىية منقطعة النظير ،وىذا النجاح الساحؽ؛ أف الواليات المتحدة ىي
تحدث عنيا الرسؿ ،وأف نيويورؾ ىي القدس الجديدة ،وقد ذىب بعضيـ أبعد
أرض الميعاد التي ّ
مف ذلؾ ووصـ قمـ جبار (روكي) باسـ (جباؿ صييوف) ،وذلؾ لسيطرة الييود أيضاً عمي ثروات
الشاطئ" (فورد ،2013 ،ص.)33
 5.3.1مفتاح ىرتزؿ لمدولة الييودية

لـ يكف الترويج لفكرة العودة لفمسطيف وليداً ألفكار ثيودور ىرتزؿ ،فقد سبقو المسيحيوف الصياينة

في ىذا المضمار بقروف ،بؿ إف تأسيس المنظمة الصييونية بحد ذاتو كاف جيداً مشتركاً بيف
الصييونية التي عقدت مؤتمرىا األوؿ في بازؿ بسويس ار عاـ  ،1897وبعض أقطاب المسيحية
عبدوا الطريؽ أماـ انطبلقتيا .فالحركة الييودية لـ تخرج تحركاتيا إلي العمف إال
الصييونية الذيف ّ

بعد عاـ  1880مع (موسي ىس) وآخريف مف ُكتّاب الييود الذيف لـ تكف ليـ عبقرية الصحافي

تعرؼ في ْف َيّنا عمي الرجؿ الذي سيصبح مفتاح نجاحو،
الييودي العمماني ثيودور ىرتزؿ ،الذي ّ
الديبموماسي وزارع فكرة المنظمة الصييونية العالمية في رأسو ،النبيؿ األرستقراطي القس (ويمياـ

ىشمر) ،والذي كاف مف العامميف في الخارجية البريطانية (عواركة ،2006 ،ص .)65قاـ القس
ىشمر بتنظيـ عمميات نقؿ الييود الروس إلي فمسطيف ونشر كتاب عاـ  1894بعنواف (عودة
جسد تحقيقاً لنبوءات وردت في العيد القديـ
الييود إلي فمسطيف) ،اعتبر فيو أف العودة تُ ّ

مييئاً لظيور الصييونية كحركة سياسية منظمة ،وكمؤسسة
(الزعنوف .)2011 ،وىكذا بات الجو ّ
رأسمالية ،ف بعد أف أُنشئتت في إنجمت ار في سبعينيات القرف التاسع عشر الشركة الكولونيالية
السورية الفمسطينية بغرض استعمار سورية وفمسطيف والبمداف القريبة ،في سنة  1897تـ تأسيس
المنظمة الصييونية العالمية بقيادة ىرتزؿ (سوسة ،2003 ،ص .)152وقد حضر ىشمر وعدد
مف المسيحييف اآلخريف المؤتمر األوؿ لمصييونية تعبي اًر عف دعـ المسيحييف الصياينة الذيف مف
متحمسيف ولكف كانت خيبة أمميـ أف الصييونية تأسست كحركة عممانية
جانبيـ ،كانوا حمفاء
ّ

(.)Spector, 2009
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الصييونية السياسية ودوافع بريطانيا
أخذ (ناثاف بيرونباـ ) 15لفظ صييوف مف إشارات العيد القديـ ،ونحت منيا لفظة (صييونية)،
سمي لحركة سياسية عممانية ،مبنية عمي المخطط السياسي الكامف مف مبدأ األمر في بنية
كم ّ
ُ
الييودية وتوجياتيا ،ولـ يكف مف الصعب عمي بيرونباـ أو غيره القياـ بذلؾ التحويؿ لمرؤي

المكدسة تكديساً في تأليؼ الكينة الييود عمي مر قروف بأكمميا
واألحبلـ واالدعاءات والنبوءات
ّ
(مقار ،1992 ،ص .)156ثـ جاء ىرتزؿ ليضع نظرية و برنامج عممي لمصييونية ،بني ىرتزؿ
نظريتو عمي المبادئ االقتصادية والسياسية البحتة ،ولـ يربط نفسو بالييودية ،و في بادئ األمر
لـ يكف ُيعني أف تكوف فمسطيف ىي الوطف القومي لمييود ،واكتسحت مبادئو ييود أوروبا عمي
اإلطبلؽ ،فأحيي في نفوسيـ أحبلـ القومية الييودية ،وكاف أوؿ اجتماع لممؤتمر الصييوني

الدولي في بازؿ بسويس ار عاـ  ،1897حيث تـ تأليؼ الصييونية ،وأطمؽ عمييا األمة الييودية،
ثـ قامت بعد ذلؾ بتكويف أداة سياسية جبارة في طوؿ الدنيا وعرضيا ،تيدؼ إلي قياـ وطف
قومي لمييود في فمسطيف (تني ،2001 ،ص.)25
ال أريد أف أطيؿ الشرح حوؿ دوافع وعوامؿ تأسيس الصييونية السياسية ،ومساعي ليو بينسكر
وموسي ىس وغيرىـ ،ولكف ما أىتـ بو ىنا ىو الدعـ الذي القتو الحركة الصييونية العممانية مف
المسيحييف الصياينة ،خصوصاً بعد طرح ىرتزؿ وقبولو لفكرة إيجاد وطف قومي في العريش أو
قبرص أو أوغندا ،دوف االشتراط بأف تكوف فمسطيف ىي الوطف القومي لمييود ،وذلؾ ما دفعني
إلي استقراء شيادة حاييـ وايزماف التي تتفؽ مع رؤية المسيحييف الصياينة حوؿ ُك ّتيب ىرتزؿ.

يقوؿ وايزماف" :مع أف ال ُك ّتيب الذي أصدره ىرتزؿ قد أحدث ضجة في صفوؼ الييود ،فإنني لـ

تحمس لو ييود روسيا ،نعـ إنو دعا إلنشاء دولة لمييود باالتفاؽ بيف
أتحمس لو كثي اًر ،كما لـ ي ّ
ّ

الدوؿ العظمي ،لكنو لـ يتمسؾ بفمسطيف بالذات مكاناً إلقامة الدولة ،بؿ ترؾ لمييود أنفسيـ أمر

اختيار األرض التي ُيقيموف فييا دولتيـ إذا لـ تُتَح ليـ فمسطيف ،كما أنو تجاىؿ المغة العبرية،
أما نحف ييود الشرؽ فقد كنا المبشريف بفمسطيف ،وبالمغة العبرية ،وال شي آخر غير فمسطيف،
وغير لغة الييود ،وديف الييود ،وتقاليد الييود" (عيسي ،بدوف ،ص .)37وبالنظر إلي واقع البيئة
التي خمقت الظروؼ المناسبة لوايزماف والتي م ّكنتو مف انطبلقة أفكار المنظمة الصييونية ،يذكر
 15فيمسوؼ وصحفي ييودي مف أصؿ نمساوي ومبتكر عبارة الصييونية لوصؼ حركة أحباء صييوف وأقر التسمية المؤتمر
الصييوني األوؿ عاـ .1897
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التاريخ أف بريطانيا كانت في خضـ الحرب العالمية األولي ضد ألمانيا ،وكانت تخوض سباقاً
شرساً المتبلؾ األسيتوف التركيبي والذي اُعتبر مف أكثر الوسائؿ القتالية فعالية وتطور في تمؾ
الفترة .وكانت الحكومة تدرؾ أف عمؿ وايزماف الميني كعالـ كيمياء ،قاببلً لمتوظيؼ لخدمة
المجيود الحربي ،فحيف بدأت مخزونات العالـ مف األسيتوف المنتج بالوسائؿ المعروفة حتي ذلؾ
التاريخ تتضاءؿ ،بدأ السباؽ عمي امتبلؾ البدائؿ ،وىنا حص اًر برز اسـ الدكتور وايزماف بصفتو
المرجع األوؿ في مجاؿ إنتاج األسيتوف التركيبي المعروؼ جيداً لدي أعمي الدوائر ،فسارع
وينستوف تشرشؿ ،الذي كاف لورداً أوؿ لؤلدميرالية ،لتجنيده وجري بالمقابؿ تجنيد تشرشؿ بدوره
ليصبح أحد أكثر مناصري القضية الصييونية حماسة (مركمي ،2003 ،ص.)100
 6.3.1حبكة لويد جورج ػػػػ بمفور

واحداً مف أىـ األمثمة البارزة والدائمة عمي تأثير فكر المسيحية الصييونية ،يتضح في الق اررات

السياسية عاـ  ،1917حيث لعبت المسيحية الصييونية دو اًر حاسماً في وعد بمفور عمي يد
(ديفيد لويد جورج) ،وىو مسيحي بروتستانتي ورئيس الوزراء البريطاني آنذاؾ ،حيث التقي عدة
مرات مع وايزماف وكاف مف المؤيديف المتحمسيف لفكرة الصييونية ،باإلضافة لذلؾ ،فإف لويد
قدـ وايزماف إلي المورد بمفور ،كما كاف جورج مفعـ بفكرة استعادة إسرائيؿ لمييود،
جورج ىو الذي ّ
وأعرب عمناً معرفة الروايات التوراتية التي تتحدث عف إسرائيؿ (.)Kupferberg, 2009, p8
كاف وايزماف يعرؼ جيداً كيؼ يوظؼ العقيدة الدينية عند المؤمنيف بفكرة إسرائيؿ ،مف أمثاؿ
تشرشؿ ولويد جورج ،ولكنو بنفس الوقت لـ ييدـ ويتجاىؿ ما توصؿ إليو ىرتزؿ الذي أوجد
صدي واسع حوؿ فكرة الوطف القومي الييودي ،ما قاـ بو وايزماف ىو البناء عمي ما أسسو
ىرتزؿ ولكف مف خبلؿ التشبث بأرض فمسطيف .كما ال يخمو مف داللة ،ما أعمنو الجنراؿ
(سمتوس) ،وزير الحرب في الحكومة البريطانية أثناء وجوده في جوىانسبرج  3نوفمبر ،1915
حيث قاؿ" :خبلؿ األجياؿ القادمة سوؼ تشيدوف بعث دولة ييودية كبيرة مف جديد في فمسطيف"
(جارودي ،2002 ،ص.)157
انطوي دعـ لويد جورج الذي كاف أبواه الويمزياف المنشقاف وأورثاه التركة الكرومولية المتمثمة
بنزعتي الوالء لمسامية ،واإلعادة المستندتيف إلي (الكتاب) عمي أىمية حاسمة ،ويرد في مذكراتو
القوؿ" :حيف كاف الدكتور وايزماف يتحدث عف فمسطيف ظمّت تبرز أسماء أماكف مألوفة بالنسبة
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إلي أكثر مف نظيرتيا عمي الجبية الغربية" (مركمي ،2003 ،ص .)100وكتب لويد جورج في
ّ
تتجزأ ،مثؿ كائف حي ،وذلؾ مف
مذكراتو" :إذا تمت استعادة فمسطيف ،فيجب أف تكوف واحدة ال ّ
تتييأ لممجيء الثاني
خبلؿ السيادة الييودية في فمسطيف ،فإف األرض تستعيد أىميتيا وىي ّ

لممسيح" .بدوف أف يستوطف الييود األرض ،فإف إسرائيؿ لـ تكف تعني الكثير لػ المورد جورج وغيره

صرح بأنو أكثر دراية
مف البروتستانت ،وفي خطاب لو أماـ حشد مف مؤيديو عاـ ّ ،1925

بالتاريخ العبري مف تاريخ إنجمت ار (.)kupferberg, 2009, p9

كاف وعد بمفور بمثابة صؾ ممكية ،تُمتمؾ بواسطتو فمسطيف ،رغـ عدـ شرعيتو القانونية
واألخبلقية ،فقد ساىـ الحقاً في خمؽ فكرة تقسيـ فمسطيف ،وقاد إلى القرار الجائر عاـ .1947
قدـ الكاتب آرثر كوستمر أفضؿ وصؼ لخطاب بمفور حيف قاؿ" :إنو وثيقة تَعد فييا
وفي ذلؾ ي ّ
قومية ،قومية أخري رسمياً بأرض قومية ثالثة ،مع أف القومية التي ُبذؿ ليا الوعد لـ تكف قومية

حتي ،بؿ كانت جماعة دينية ،واألرض حيف ُوعد بيا كانت تابعة لقومية رابعة ،ىي تركيا"
(ىاشـ ،2010 ،ص.)257
وفي خطاب عاـ  1985لمندوب إسرائيؿ في األمـ المتحدة بنياميف نتنياىو ،الذي أصبح فيما
بعد رئيساً لوزراء إسرائيؿ ،أماـ المسيحييف الصياينة ،قاؿ" :إف كتابات المسيحييف الصياينة ،مف
اإلنجميز واألمريكاف أثّرت بصورة مباشرة عمى تفكير قادة تاريخييف في مطمع ىذا القرف ،مثؿ
لويد جورج وآرثر بمفور وودرو ويمسوف ،الذيف لعبوا دو اًر أساسياً ،في إرساء القواعد السياسية
والدولية إلحياء الدولة الييودية" (الخطيب.)2006 ،
 وحوؿ الصراع البروتستانتي الكاثوليكي حوؿ عقيدة البروتستانت المتمثمة في عبادة إسرائيؿ
الواردة في التوراة ،وموقؼ الكاثوليكية مف وعد بمفور .في  1904أ ّكد البابا بيوس العاشر في
لقاء مع ىرتزؿ عمي التناقض الواضح بيف الحركة الصييونية الييودية ،والعقيدة الكاثوليكية
بمركزىا الديني في الفاتيكاف ،وفي  1917أعمنت الكنيسة الكاثوليكية معارضتيا لوعد بمفور،
وأعمف عف ذلؾ البابا بنديكتوس الخامس عشر في خطابو في مارس" :سيكوف مف دواعي حزننا
وحزف جميع المؤمنيف المسيحييف لو ُوضع الكفار وضع متميز وعاؿ ،وسيزداد حزننا إذا ما
ُوضعت األماكف األكثر قدسية تحت إشراؼ غير المسيحييف" (بمخضر ،2006 ،ص .)139وفي

وجو الفاتيكاف مذكرة إلى عصبة األمـ تنتقد بشدة إقامة وطف قومي لمييود في
 15مايو ّ 1922
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فمسطيف ،جاء فييا" :إف الحبر األعظـ ال يعارض في أف يتمتع الييود في فمسطيف بالحقوؽ
المدنية أسوة بغيرىـ مف أبناء الجنسيات والمعتقدات األخرى ،ولكنو ال يمكف أف يوافؽ عمى منح
الييود امتيازات عمى غيرىـ مف السكاف" (السماؾ ،2004 ،ص.)153
 2.2.3.1لويس برانديس والبمفور األمريكي Louis Brandeis

كاف انضماـ لويس براندايس لمحركة الصييونية دو اًر حاسما في تغيير موقؼ اإلدارة األمريكية مف
الدعوة الصييونية إلقامة وطف قومي لمييود في فمسطيف ،حيث كانت الخارجية األمريكية حتي
ذلؾ الوقت تري أف فمسطيف غير جاىزة لمييود ،بحسب تقارير (سيبله ميريؿ) القنصؿ األمريكي
في القدس ،وفي عاـ  1914أصبح برانديس رئيساً لمجنة التنفيذية المؤقتة لمشئوف العامة

الصييونية ،ومف ثـ ت أّرس المكتب المركزي الصييوني الذي انتقؿ مف برليف إلي الواليات المتحدة
وتصدي
وتم ّكف مف اجتذاب مجموعة مف أبرز المينييف األمريكييف إلي الحركة الصييونية،
ّ
لدعوة ال ّذوباف داخؿ المجتمع األمريكي ،ومف خبلؿ صداقتو مع الرئيس األمريكي وودرو ويمسوف
عينو في المحكمة العميا عاـ  ،1916نجح في إقناعو باالستجابة لضغوط الحكومة
الذي ّ

البريطانية ،وتم ّكف مف كسب تأييد شعبي وتأييد ويمسوف لتصريح بمفور رغـ معارضة وزير
الخارجية (اإلمبراطورية ج ،2001 ،1ص .)287:286في ىذا السياؽ سارع الرئيس األميركي
(ويمسوف) بالموافقة عمى وعد بمفور معمّقاً بالقوؿ" :إنو ينبغي أف يكوف المرء قاد اًر عمى المساعدة
عمى إعادة األرض المقدسة إلى أىميا" (التريكي.)2002 ،
وقد قرف إعبلف بمفور الرمزي بالعممي ،فبجعمو الحمـ الصييوني يبدو شيئاً غير كونو أمبلً بعيد
سيما بعد اليدنة التي أنيت الحرب العالمية
المناؿ ،أضرـ لييب الحركية وحفّز عمي اليجرة ،ال ّ

األولي ،وقد غدا اإلعبلف أقرب إلي الوعد الرسمي حيف تـ اإلقرار بو دولياً في مؤتمر الصمح في
وجعؿ جزءاً مف االنتداب البريطاني عمي فمسطيف بعد الحرب (روس ،2005 ،ص.)45
باريسُ ،
ولـ تصدر منذ تقرير لجنة "كينج كرايف"  1919التي شكميا الرئيس وودرو ويمسوف بغرض

االطّبلع عف كثب عمي رغبات السكاف وفقاً لمبدأ تقرير المصير لمشعوب الخاضعة تحت
السيطرة األجنبية؛ عف واشنطف أي موقؼ مؤيد لمحؽ العربي في فمسطيف ،وال بأس مف التذكير
بأف لجنة كينج كرايف اعتبرت أف حجة الييود بأف ليـ حقاً في فمسطيف يقوـ عمي أساس احتبلليـ
ليا منذ ألفي سنة ،ليست قوية وال تستحؽ النظرة الجدية ،لكف تقرير المجنة بقي طي الكتماف ،ولـ
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ُينشر إال بعد ثبلث سنوات عمي وضعو ،كما أف الرئيس ويمسوف لـ يعتبره ممزماً إلدارتو (حبيب،

 ،2012ص.)18

وتعميقاً عمي ذلؾ يقوؿ الكاتب الفرنسي جورج باتو في كتاب (المشكمة الييودية)" :إف المسئولية
تقع عمي عاتؽ الييود الذيف أحاطوا بالرئيس ويمسوف ورئيس الوزراء البريطاني لويد جورج،
ورئيس الوزراء الفرنسي كيمانصو في قمب معاىدة الصمح إلي األصمح لمييود" (كار،1970 ،
ص.)195
المشرعيف األمريكييف في
أما في صفوؼ
ِّ
مجمسي الكونجرس ،فكاف تأييد الوعد عالياً ومتّسقاً
ْ
المشرعيف
بدرجة الفتة لمنظر ،فقد ّبيف مسح أجرتو المنظمة الصييونية في يونيو  1918لمواقؼ
ِّ
األمريكييف بشأف وعد بمفور ،ونشره رأوبيف فينؾ عاـ  ،1919أف  69مف أعضاء مجمس الشيوخ

وجيتيا المنظمة الصييونية في ذلؾ
و 231مف أعضاء مجمس النواب أجابوا عمي األسئمة التي ّ

المسح ،وأنيـ جميعاً ،ببل استثناء واحد ،أعمنوا موافقتيـ عمي وعد بمفور وتأييدىـ لو ،وأنو لـ يكف
ىناؾ أي فرؽ بيف األعضاء الديمقراطييف والجميورييف (مقار ،1992 ،ص.)343
وفي ديسمبر  1920رفعت الحكومة البريطانية شروطيا لبلنتداب عمي فمسطيف إلي عصبة األمـ
معدلة لبلنتداب في اجتماع لندف  24يوليو ،1922
لمتصديؽ عمييا ،وصدقت الييئة عمي صيغة ّ
وقد سبؽ أف أعمنت حكومة بريطانيا سياستيا تجاه فمسطيف ،وشرحت وعد بمفور بأنو ليس فرضاً
لمجنسية الييودية عمي سكاف فمسطيف جميعاً ،ولكف عمي الجالية الييودية الموجودة بالفعؿ ،لكي
تصبح ىذه الجالية مرك اًز لمشعب الييودي (تني ،2001 ،ص .)39و ّأيد الكونجرس األمريكي،

بمبادرة مف السناتور (ىنري كابوت لودج) ،رئيس لجنة العبلقات الخارجية ،وعد بمفور في يونيو

حزيراف  ،1922وأصدر بياناً بذلؾ جاء فيو" :إف الواليات المتحدة تؤيد إقامة وطف قومي لمشعب
تضمنيا وعد الحكومة البريطانية الصادر في الثاني مف
الييودي في فمسطيف ،وفقاً لمشروط التي
ّ
نوفمبر  ،1917والمعروؼ بوعد بمفور ،وفي نياية الشير نفسو وافؽ مجمس النواب عمي وعد

بمفور (السماؾ ،2004 ،ص .)60كما أف الرئيس ويمسوف كاف قد بعث الحقاً برسالة إلي
الحاخاـ ستيفف وايز رحب فييا بالتقدـ الذي أحرزتو الحركة الصييونية في الواليات المتحدة
والبمداف الحميفة بعد صدور وعد بمفور (حبيب ، 2012 ،ص.)18
خاتمة
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تبصرنا في األمر ،نستنتج مف الفصؿ أف المسيحية الصييونية لـ تكف وليدة حاجة
إذا ما
ّ
اجتماعية ،بؿ كانت حالة مف النكوص الذي أصاب المسيحية في أوج عصر التنوير الذي اجتاح
أوروبا ،ونشأت مف خبلؿ خمؽ وتوظيؼ مف قبؿ ييود أوروبا لحركة اإلصبلح الديني التي
أنتجت طائفة جديدة بالديانة المسيحية تعطي األولوية لمعيد القديـ والنبوءات الواردة فيو؛
تتضمف في طياتيا وجوب العمؿ عمي
خصوصاً ما يتعمؽ منيا بنبوءات (آخر الزماف) والتي
ّ
تحقيؽ تمؾ النبوءات والتحضير ليا تمييداً لعودة المسيح المنتظر ،فكانت البروتستانتية "الطائفة

ليشدوا رحاليـ إلي "أرض العسؿ والمبف" أمريكا ،وكانت
الجديدة" ىي السفينة التي جيّزىا الييود ّ
ويصحح مسارىا.
يوجو دفّة تمؾ السفينة
ّ
التوراة ىي الشراع الذي ّ

وفي غمار الصراع مع الكاثوليكية ،كاف بيدؽ البروتستانت ىو وجوب التمسؾ "بكممة اهلل" كما

ىي واردة في الكتاب ،وكما اىتموا بسفر التكويف لتفسير الخمؽ ومحاربة العقبلنية التي تعطي
أسس لوالدة فكرة الشعب المختار الذي
تفسي اًر مختمفاً ،أعطوا اىتماماً أكبر لسفر الخروج الذي ّ

تمسكوا أيضاً بسفر اشعياء الذي يضع
خمؽ اهلل الكوف لو وفي خدمتو ،وليكتمؿ توظيؼ الحالةّ ،
النقاط عمي الحروؼ بتأكيده عمي أف المسيح سيعود بجسده لينقذ المسيحييف ويمنحيـ الخبلص

ُمبش اًر بألؼ عاـ مف النعيـ ،وذلؾ لف يحدث إال بعد أف يحوز الشعب المختار عمي األرض

الموعودة ،وىذا واجب جميور المؤمنيف.

ولمقضاء عمي أي محاولة مف الفاتيكاف لموقوؼ في وجو األطماع الييودية ،كاف ال بد مف
تحوؿ منذ
اسقاطو في شرؾ "معاداة السامية" حتي يعدؿ عف مواقفو التاريخية مف الييود ،ف ً
طيعة تخدـ طموحات الصييونية العالمية .أما النتائج
سبعينات مف القرف المنصرـ إلي أداة ّ

العممية لحركة اإلصبلح الديني فتمثمت في محاوالت ومساعي الساسة والقادة البريطانييف مف
أمثاؿ المورد شافتسبيري وىنري فينش ولويد جوروج ،فكاف وعد بمفور تتويجاً لجيودىـ وجيود
الرئيس األمريكي وودرو ويمسوف ،فقامت إسرائيؿ الحقاً بفف وىندسة استخبلص األرض مف قمب
تعاويذ الثقافات والمعتقدات القديمة التي ثبت ُبطبلنيا بشيادة ُنقادىا الذاتيوف والموضوعيوف.
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الفصؿ الثالث
رموز ومنظمات المسيحية الصييونية األمريكية الواجية العممية لمفكر المسيحي الصييوني

المبحث األوؿ :أمريكا ال تخمع لباس الرىبنة
المبحث الثاني :نبوءة قياـ إسرائيؿ
المبحث الثالث :منظمات اليميف المسيحي وعبادة إسرائيؿ

الفصؿ الثالث :رموز ومنظمات المسيحية الصييونية األمريكية الواجية العممية لمفكر
المسيحي الصييوني
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مقدمة
بتتبع عممية تطور أفكار ورؤي البروتستانت مف أحبلـ إلي عمؿ
في ىذا الفصؿ يقوـ الباحث ّ
جاد ضخـ ودؤوب يفوؽ قدرات العديد مف الحكومات حوؿ العالـ ،فكاف ليـ ذلؾ بأف أسسوا أمة

متدينة تباركيا التوراة وم ّشبعة بتعاليميا ،انطبلقاً مف إيماف الرؤساء األمريكييف مف جورج
واشنطف وحتي جورج بوش االبف بعقيدة تقوؿ أف عودة الييود ألرض فمسطيف واجب مقدس،
فجاء فصؿ الديف عف الدولة بالدستور األمريكي لحماية الديف مف الدولة ،وليس لحماية عقوؿ
اليدامة التي يسوقيا الديف ،واشتعمت فكرة اإلحياء القومي لمممكة إسرائيؿ في
البشر مف المواد ّ
الو ّعاظ والساسة والمبشريف بالتشجيع والعمؿ
عقوليـ وضمائرىـ ،وتُرجمت تمؾ الفكرة عمي يد ُ
عمي زرع المستوطنات الييودية في فمسطيف ،فكاف أبرزىا في القرف التاسع عشر ما قاـ بو القس
ويمياـ ببلكستوف ،صاحب أوؿ مذكرة رسمية أُعتد بيا الحقاً كوثيقة الستعمار فمسطيف.
أما عف حجـ الديف وفاعميتو بالواليات المتحدة ،فيرصده ىذا الفصؿ مف خبلؿ العديد مف
االستطبلعات ودراسات قياس الرأي لمعرفة تأثيره عمي المجتمع األمريكي بمختمؼ تكويناتو .كما
ُيسمّط ىذه الفصؿ الضوء عمي أحد أىـ محطات جيود المسيحية الصييونية في تأسيس دولة
تبني ق ارراتو الكونجرس
إسرائيؿ ،والتي نجدىا في مؤتمر بالتيمور الصييوني عاـ  ،1942الذي ّ

األمريكي ،فكاف منعطفاً خطي اًر في تطور الموقؼ األمريكي مف وعد بمفور وعبلقة الشعب
الييودي بفمسطيف ،وكاف فاتحةً لبدء المجازر الصييونية وتيجير السكاف األصمييف في فمسطيف
العممانية ذات األغمبية الممحدة ،فبإعبلف قياـ دولة إسرائيؿ؛ تابع المسيحيوف
وقياـ دولة إسرائيؿ َ
الصياينة دورىـ بدعـ إسرائيؿ بالمطالبة بباقي األرض بيف النيؿ والفرات ،عمي قاعدة أف مساحة

دولة إسرائيؿ الحالية ال تتناسب مع مساحة األرض التي وعد الرب بيا شعبو ،فشمؿ ذلؾ دعـ
حروب إسرائيؿ التوسعية عاـ  1956و ،1967التي اعتبروىا تحقيؽ لنبوءات الكتاب المقدس،
وامتزجت أطماع إسرائيؿ االمبريالية برؤي وأحبلـ المسيحييف الصياينة ،ووظفتيـ إسرائيؿ مرة
أخري لمعمؿ عمي حشد التأييد الشعبي والسياسي لحروبيا فكانوا أفضؿ وأقوي أدوات ضغطيا
عمي الكونجرس واإلدارة األمريكية.
ولمعرفة طبيعة تطور األصولية البروتستانتية مف حركة دينية إلي لوبي ضغط سياسي يعمؿ
لصالح إسرائيؿ ،يضطمع القسـ األخير مف ىذه الفصؿ بتقديـ كشؼ حوؿ أىـ رموز العمؿ
المسيحي الصييوني ،مثؿ جيري فالويؿ وبات روبرتسوف ومايؾ ايفانز وتيـ الىاي وغيرىـ مف
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الذيف سارعوا بالتحالؼ مع اليميف السياسي االستيطاني في دولة إسرائيؿ منذ سبعينيات القرف
قدـ الفصؿ كشفاً حوؿ األدوات التي استخدميا المسيحيوف الصياينة لتحقيؽ
العشريف ،كذلؾ ُي ّ
قدمت كافة أشكاؿ الدعـ المادي والسياسي
مآربيـ ،ومنيا تشكيؿ المئات مف المنظمات التي ّ
وكونت الكتمة االنتخابية األقوي لميميف المسيحي كما سنري بالفصؿ التالي.
إلسرائيؿّ ،
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 1.3المبحث األوؿ :أمريكا أمة متدينة

يقوؿ (والتر مكدوجاؿ) مؤلؼ كتاب أرض الميعاد والدولة الصميبية في وصفو لحجـ الديف

بالمجتمع األمريكي" :إننا األمريكييف مثؿ أىؿ أثينا الذيف قاؿ عنيـ بولس الرسوؿ أنيـ يجب أف
يكونوا متدينيف جداً ،ألف لدييـ معابد آللية كثيرة" (مكدوجاؿ ، 2001،ص.)23
يحتؿ الديف مكانة رئيسية في الحياة اليومية لممجتمع األمريكي بكؿ طبقاتو عمى مر القروف ،ففي
عبروف في ُخطبيـ الحماسية عف
مرحمة الثورة عمى اإلنجميز واالستقبلؿ ،كاف اآلباء المؤسسيف ُي ّ
ىددت وحدتيا،
مزيج مف المشاعر الوطنية والدينية ،بؿ وحتى عندما شيدت أمريكا أخطر مرحمة ّ
عند اندالع الحرب األىمية بيف أىؿ الشماؿ والجنوب ،كاف كبلً مف الطرفيف يمجأ إلى الديف
لتبرير موقفو ،وكاف رجاؿ الديف في حركة دائمة مع الجنود ،يعقدوف جمسات الصبلة يومياً،
وُيشرفوف عمى مواساة الجرحى وُيصمّوف عمى الموتى في ساحة المعركة (عبد المولي.)2006 ،

فقد ورثت الواليات المتحدة عف إنجمترا؛ مف بيف ما ورثتو مف مكونات الموقؼ البروتستانتي
والتوجو التطيري ،النزعة اإلنجميزية المحافظة التي اتّسمت بيا الكنيسة األسقفية اإلنجميزية في
صراعيا مع الكنيسة االنجمو كاثوليكية ،وىي نزعة اتّسمت بادعاء المحافظة الصارمة عمي

أساسيات العقيدة كما ىي واردة في (الكتاب) ،وبميؿ أشبو بالزيموتية الييودية ،أي ميؿ ُمتصؼ

بالتعصب البالغ لمعقيدة إلي حد يتخطي حدود المقبوؿ اجتماعياً والمعقوؿ فكرياً (مقار،1992 ،

ص.)271
ال يجد األمريكيوف حرجاً في اإلفصاح عف أنفسيـ بأنيـ أمة متدينة ،فقد كاف لمديف تأثي اًر فعاالً
في مسيرة التاريخ األمريكي ،يمكف أف نممحو في نمط العيش وعادات وسموكيات المجتمع
المتشعبة ،والتي تشكؿ القاعدة األقوي
األمريكي ،كذلؾ في األعداد اليائمة مف الجماعات الدينية
ّ

في فيـ المجتمع والفكر األمريكي عموماً ،وعمي الرغـ مف كونيا بمد ديمقراطي ،تجد فيو شتي
ألواف الطيؼ االجتماعي والسياسي وبدوف تمييز ،وبمد يعطي لمعقؿ قيمتو الحقيقية ،إال أنيا ال
زالت ،كما سنري في ىذه الدراسة ،تعطي مجاالً واسعا لمديف لمتدخؿ بالشأف السياسي ،والخارجي
منو عمي وجو الخصوص.
فبالرغـ مف تأثُّر األمريكييف بمبادئ المنفعة عف (ىوبز) ،واالنتخاب الطبيعي عف (داروف)،
وموت اإللو عف (نيتشو) ،فإنيـ ظمّوا مف أكثر األمـ تعمّقاً بالديف ،وكما أوردت شيرية (ناشيوناؿ
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تايمز) في نوفمبر  1995فإف بيف كؿ  5أفراد  4أفراد يعتقدوف بالمعجزات والحياة بعد الموت
وعذرية مريـ ،كما أف  %82مف األمريكييف يعتبروف أنفسيـ أشخاصاً متدينيف مقابؿ  %55في
بريطانيا %54 ،في ألمانيا %45 ،في فرنسا (ىبلؿ ،2001 ،ص.)107
 1.1.3الرؤساء األمريكيوف مسيحيوف صياينة

مف مبدأ األمر كاف العامؿ الديني بالغ القوة والفعالية في صوغ مواقؼ الرؤساء األمريكييف مف

الييود الذيف اعتبرىـ أولئؾ الرؤساء ،أسبلفاً روحييف ،واعتبروا ديانتيـ منبعاً لمديف ،ومف مطمب
إعطائيـ فمسطيف ،حتي تكوف فمسطيف ُمنطمقيـ إلي إخبلء وحيازة كؿ األرض ،والتي تعاقد اهلل
"الحكيـ القدير" ،صاحب كؿ األرض ،الذي يصفو الكاتب إسرائيؿ شاحاؾ في كتابو التاريخ
المتصرؼ فييا كما يشاء؛ مع آبائيـ عمي
الييودي ب ػ "السمسار العقاري المقيـ في السماء"؛ و
ّ
إعطائيـ إياىا لتكوف مي ارثاً أبدياً ليـ (مقار ،1992 ،ص .)161ففي حفؿ تنصيب جورج
واشنطف كأوؿ رئيس لمجميورية الجديدة عاـ  ،1790قاؿ في خطابو" :ربما أعرؼ عف مموؾ
بني إسرائيؿ أكثر مما أعرؼ عف مموؾ إنجمترا" (لونجمي ج ،2003 ،1ص .)6وفي صيؼ
 1790تـ االعتراؼ الرسمي مف الحكومة األمريكية بالمجتمع الييودي ،وكاف عدد المعابد في
عيد الرئيس جورج واشنطف خمسة معابد ،وقد وصؿ العدد مطمع القرف الواحد والعشريف إلي
ثبلث آالؼ معبد (المييني.)2003 ،
فكاف جورج واشنطف أوؿ رئيس أمريكي رجبلً شديد التديف ،وظ ّؿ حتي آخر أيامو عظيـ التقديس
وجو ثبلث رسائؿ إلي قادة الييود ،كانت الرسالة األولي بعد انتخابو عاـ
لمشعائر الييودية ،وقد ّ
 1790وىي تمثؿ كما يقوؿ (جوناثاف جولدبرج) أوؿ اتصاؿ رسمي بيف الطائفة الييودية وحكومة

يوجيو رئيس دولة غربي منذ 1700سنة ،ففي أغسطس 1790
أمريكية ،بؿ إنو أوؿ خطاب ّ
أثناء زيارة قاـ بيا واشنطف إلي نيوبورت بوالية رودآيبلند ،كتب الرئيس خطاباً ألعضاء المعبد

درس في
الييودي بالوالية متمي اًز بالدؼء والفصاحة ،وحتي يومنا ىذا ما زاؿ خطاب واشنطف ُي ّ
المدارس الدينية كمنيج تأسيسي لحرية ييود أمريكا ،ومما جاء في خطابو" :إف بني إسرائيؿ

صمب إبراىيـ الذيف يسكنوف ىذه األرض ..سيظموف محؿ إعزاز مواطنييـ مف
المنحدريف مف ُ

السكاف اآلخريف ..ولسوؼ يظؿ كؿ امرئ مف ىؤالء جالساً تحت كرمتو وتحت تينتو ..وال يكوف

عبر مؤلؼ
مف ُيرعب أحداً منيـ" (القدوسي ،ص44ػ .)45:االستشياد بالكرمة والتينة ،كما ُي ّ
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الكتاب ،مأخوذة مف سفر "ميخا" ،وفي ذلؾ داللة واضحة عمي االنتماء الديني لجورج واشنطف.
كما أعمف الرئيس واشنطف يوـ  26نوفمبر مف كؿ عاـ ىو يوـ "عيد الشكر" ،كعيد قومي تُقاـ
فيو الصبلة لتقديـ الشكر هلل الذي يبارؾ أمريكا ،وحافظ الرؤساء األمريكيوف عمي ىذا التقميد ،بؿ
إف بعضيـ كاف يدعوا األمريكييف لمصبلة لنصرة أمريكا ،فالرئيس جورج بوش األب دعا العتبار
يوـ  3فبراير  1991يوماً قومياً لمصبلة لنصرة أمريكا في حرب الخميج ،وأقاـ الرئيس بيؿ
كمينتوف صبلة قومية لقصؼ العراؽ عاـ ( 1998االمبراطورية ،2001 ،ص.)253
ويعتبر الرئيس األمريكي جوف آدمز ( )1848-1767أوؿ رئيس أمريكي يدعو إلي استعادة
ُ

الييود لوطنيـ واقامة حكومة مستقمة بقولو" :أتمني أف أري ثانية أمة ييودية مستقمة في ييوذا"
(شريتح ،2005 ،ص .)91وفي رسالة بعثيا إلي توماس جيفرسوف كتب آدمز يقوؿ" :حتي لو
متصرفاً أبدياً في شئوف البشر ،لكنت حرّياً بأف أؤمف بأف
كنت ممحداً وكنت أؤمف بالقدر األعمي
ِّ

القدر قضي بأف يكوف الييود العامؿ الجوىري األعظـ واألفعؿ في جعؿ أمـ العالـ متحضرة"
(مقار ،1992 ،ص .)163ومف بعده جاء توماس جيفرسوف ،الذي حكـ لفترتيف متتاليتيف
 1801ػ ػ ػ  ،1809ليضيؼ لمستو الخاصة إلي قائمة المنجزات الصييونية لرؤساء أمريكا ،فقد
كاف أوؿ رئيس أمريكي ُيعيِّف ييودياً في منصب عاـ عندما اختار (روبيف اتينج) عاـ 1801

رئيساً لشرطة والية ميرالند (القدوسي ،ص.)53

وتأكيداً لممعني ،فقد صنعت لجنة اختيار شعار أمريكا نجمة داوود كبيرة عمي رأس النسر،
وجعموىا تتكوف مف  13نجمة صغيرة ،زاعميف أف العدد يشير إلي الواليات الثبلثة عشر التي
تكونت منيا الواليات المتحدة األمريكية عند نشأتيا ،وبحسب العديد مف اآلراء فإف ىذا الزعـ غير
عبر عف أسباط الييود اإلثني عشر ،إضافة إلي السامري أو ىاروف
صحيح ،وأف الرقـ ُ 13ي ّ

(القدوسي ،ص.)51

كما ُيعتبر الرئيس األمريكي وودرو ويمسوف أحد الرؤساء األكثر تأثّ اًر بالصييونية منذ أف كاف

طفبلً ،حيث نشأ في بيئة دينية كونو أحد أبناء رجاؿ الكنيسة اإلنجيمية المسيحية ،ورأي ويمسوف
مف خبلؿ منصبو أنو كاف قاد اًر عمي المساعدة إلعادة األرض المقدسة إلي شعبيا الييودي،
قررت وضع حجر
ويظير ذلؾ في قولو في أغسطس " :1918أعتقد أف الدوؿ الحميفة قد ّ

األساس لمدولة الييودية في فمسطيف بتأييد تاـ مف حكومتنا وشعبنا" (شريتح ،2005 ،ص.)93
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وقبؿ وفاتو وصؼ فرانكميف روزفمت األمريكييف بأنيـ عالقوف بالعيد القديـ ،ويؤمنوف بالوصايا
العشر باعتبارىا القانوف األساسي لمرب ،واعتبر الرئيس دوايت آيزنياور أف الرب ىو الذي وىب
الصبغة األمريكية لمحكومة ،وأف اإليماف الديني ىو االعتبار األوؿ واألساس ألف يكوف المرء
أمريكياً ،وكاف الرئيس جيمي كارتر يحضر خدمات الكنيسة ويصمّي في األماكف العامة ،ويمتنع
عف تقديـ الخمور في البيت األبيض في مناسبات معينة (ىبلؿ ،2001،ص .)103وفي اعتقاد
الرئيس كارتر (المسيحي المولود مف جديد) أف إسرائيؿ ىي الباب لممجيئ الثاني لممسيح (مقار،
 ،1992ص.)118
تشبعت بو مختمؼ أوجو الحياة األمريكية ،وانتشر في مؤسساتيا
إنو تأثّر أمريكي واضح بالييودية ّ
الرسمية وغير الرسمية ،وساىـ في تشكيؿ روح أمريكا الممتدة مف الروح العبرانية المفعمة
والراسخة في أذىاف الرؤساء األمريكييف ،الذيف لـ يتركوا فرصة لمتعبير عنيا صراحة في مواقفيـ
وخطاباتيـ حتي أصبح الوالء إلسرائيؿ تقميد أمريكي يضاىي أقوي القيـ األمريكية ،واستمر ىذا
يفسر ،باإلضافة لمجموعة
التقميد في التطور ليتحوؿ لعقيدة راسخة ال تحتمؿ النقاش وىو ما ّ
عوامؿ مثؿ تأثير الموبي اإلسرائيمي وقوة الييود االقتصادية والمصالح األمريكية ،الدعـ األمريكي

المطمؽ إلسرائيؿ سواء كاف الرئيس جميورياً أـ ديمقراطياً.
ِ
المنضميف لمكنائس الذيف كانت
التديف المرتفعة أميركياً ُيترجميا التصاعد الممحوظ في عدد
نسب ّ
ّ
تقدر نسبتيـ بػ  %17مف األميركييف عند االستقبلؿ عف بريطانيا ،ثـ أصبحوا  %37مع الحرب

األىمية التي بدأت عاـ  ،1861وارتفعت النسبة إلى  %50في بدايات القرف العشريف وقفزت
النسبة إلى  %70خبلؿ التسعينيات ،التعبير اإلعبلمي عف ذلؾ تمثّؿ في آالؼ المطبوعات
ومحطات التميفزيوف التي أصبحت تُعرؼ بالكنائس المرئية ،ووفقاً إلحصاءات معيد غالوب
خبلؿ التسعينات ىناؾ  1110مف الخدمات التميفزيونية المسيحية منيا  104محطات ذات بث
مفتوح 1006 ،قنوات بنظاـ الكابؿ يشاىدىا حوالي  70مميوناً مف األميركييف ،كما تزايد عدد
دور النشر المسيحية خبلؿ التسعينيات إلى  1300دار نشر يصب إنتاجيا في سبعة آالؼ
قدر مبيعاتيا بثبلثة مميارات دوالر سنوياً (التريكي،
مكتبة لتوزيع ىذه النوعية مف الكتب ،وتُ ّ
عبر الديف المدني عف نفسو في استخداـ الحكومة لمرموز والطقوس الدينية ،فنق أر
 .)2002كما ّ

عمي الدوالر عبارة "في اهلل نثؽ" ،وكانت تحية العمـ األمريكي في الحرب الباردة تتضمف عبارات
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"بأمر اهلل" ،ولمقوات المسمحة (قسس) برتب عسكرية تدفع أجورىـ الحكومة وليست الكنيسة ،وبكؿ
مجمس مف مجمسي الكونجرس مكتب قس (االمبراطورية ج ،2001 ،1ص.)253
كما أف البروتستانتية في الواليات المتحدة تمتاز بصفتيف يمكف مف خبلليما فيـ حركة المسيحية
الصييونية وىما( :المنشاوي.)2006 ،
-1

ىيمنة االتجاه األصولي عمي البروتستانتية.

-2

التيود عمي األصولييف البروتستانت.
سيطرة ّ

حماية الدولة مف الديف أـ العكس!
لقد كاف البيوريتاف يأمموف في تغيير ميثاؽ الكنيسة وعبلقتيا بالدولة ،وكاف أمميـ في العالـ
يتأسس عمي فصميا عف الدولة ،وعف تح ّكـ العائمة المالكة
الجديد بإنشاء نموذج آخر لمكنيسة ّ

(ىبلؿ ،2001 ،ص .)103فكاف التعديؿ األوؿ بالدستور األمريكي ثمرة جيود البيوريتاف إلرساء

التعددية الدينية لمتحرر مف سمطة الدولة أوالً ،ومف ثـ نشر المذىب البروتستانتي بالمجتمع
األمريكي ثانياً ،ال سيما بيف السياسييف ورجاؿ الدولة .وجاء التعديؿ عمي النحو التالي" :ال
ُيصدر الكونجرس أي قانوف خاص بإقامة ديف مف األدياف ،أو يمنع حرية ممارستو ،أو يحد مف

حرية الكبلـ أو الصحافة ،أو مف حؽ الناس في االجتماع سممياً ،وفي مطالبة الحكومة بإنصافيـ
مف اإلجحاؼ" (الموسوعة الحرة ،ويكيبيديا).
إف الفصؿ بيف الدولة والكنيسة بالتجربة األمريكية كما ورد بالتعديؿ األوؿ في الدستور ،كاف
جيداً لحماية الديف مف الدولة ،وليس حماية الدولة مف الديف ،فالتعديؿ األوؿ لمدستور قُصد بو
لممتديف ،لقد كاف ىو أوؿ موضوع لتعديؿ الدستور ،إلبعاد الدولة عف
السماح بأقصي حرية
ّ

المجاؿ الديني ،ويبدأ نص التعديؿ بالمؤسسة (الكونجرس) لينفي تدخمو في الديف بإنشاء مؤسسة
دينية أو بمنع ممارستو بحرية (ىبلؿ ،2001 ،ص .)103وىذا ما دافع عنو جيمس ماديسوف
قائبل " :السمطة المدنية يجب إبعادىا عف تقرير المسائؿ المتعمقة باالعتقاد والعبادة ،وأف أعضاء
المجمس التشريعي ال يممكوف الحؽ أو افتراض الحكمة لوضع أنفسيـ كقضاة لمحقيقة الدينية".
بذلؾ استجاب التعديؿ األوؿ لمدستور ليذا النسؽ الفكري بإقامة جدار فاصؿ بيف الدولة والكنيسة
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مف خبلؿ إقحاـ عبارة توماس جيفرسوف الشييرة "ال ديف رسمي وال كنيسة رسمية" (عبد المولي،
.)2006
يتبني الشكؿ العمماني لمحكـ ،فيو نظاـ قائـ إذف
وفقاً لمدستور األمريكي فإف النظاـ السياسي ّ
عمي فصؿ الديف عف الدولة ،ولكف الواقع يشير إلي أف الديف ،كاف وال زاؿ ،العب أساسي في

تعبر
مكوناً رئيسياً مف مكونات المجتمع األمريكي ،وىي ّ
السياسة األمريكية ،وال زالت الكنائس ّ
عف نفسيا بوضوح مف خبلؿ النزعة القوية لدي األمريكييف تجاه االنتماء إلي عضوية مختمؼ
الكنائس ،وحرصيـ الشديد عمي حضور المناسبات الدينية ،التي تش ّكمت مف خبلؿ ثقافة مفادىا
أف الديف ىو المسير األوؿ لشئوف البشر.
إلي جانب ذلؾ فإف فكرة العيد مع الرب انعكست في النظاميف الديني والسياسي لمواليات
المتحدة ،فإذا كاف الجميع مطالَبيف بالذىاب إلي الكنيسة ودعميا ،فإف الكنيسة يجب أف تكوف
مستقمة عف الدولة ،كما يجب أف تكوف الدولة منفصمة عف الكنيسة وحيادية تجاه الشأف الديني،
تحوؿ العيد البلىوتي إلي عقد اجتماعي بالمعني المدني في (وثيقة إعبلف
ومف جية أخري ّ
االستقبلؿ) ،فقد أليـ مفيوـ العيد البلىوتي واضعي إعبلف االستقبلؿ بفكرة العقد االجتماعي،
حيث تحوؿ العيد البلىوتي مف عيد بيف الرب والناس إلي عيد بيف الحكومة واألفراد
(االمبراطورية ج ،2001 ،1ص.)244
فاألمة أو اإلمبراطورية ذات اإليماف الواحد ،وخصوصاً إذا كانت كنيستيا مستقرة ،يمكف أف
المنشؽ ،أما
تمارس سياسات القوة ،ألف ما يخدـ الدولة يخدـ عقيدتيا ويمكف في أي حاؿ قير ُ

ديمقراطية متعددة العقائد الدينية والعممانية ،فيي بالمقارنة؛ دائماً في حرب مع نفسيا حوؿ مسائؿ
الصواب والخطأ ،الحكمة والحماقة ،في السياسة المحمية ساحة المعركة ىي القانوف ،وفي
السياسة الخارجية ىي التقاليد المقدسة ،النص المقدس ،التي عمييا أف تقود دبموماسيتيا
يحاجوف بأف
(مكدوجاؿ ،2001 ،ص .)23كما أف كؿ المظاىر العممانية التي يوردىا مف
ّ

أمريكا عممانية ،موجودة في أمريكا ،وكذلؾ كؿ المظاىر الدينية التي يذكرىا مف يقولوف إف
أمريكا دينية ،وىناؾ مف استخمصوا أف تواجد المظاىر العممانية إلي جانب المظاىر الدنية ،جنباً
إلي جنب يعني أف أمريكا تعيش حرب ثقافية بيف العممانييف والمتدينيف (االمبراطورية ج،1
توصؿ إليو الباحث محمد عارؼ في كتابو صعود البروتستانتية
 ،2001ص .)263وذلؾ ما
ّ
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اإليفانجميكية في أمريكا" :أف الواقع األمريكي المعاصر ُيظير أف ىناؾ أمريكتيف .واحدة تريد أف
تستمر في االنفصاؿ بيف الكنيسة والدولة ،وتؤمف بالعمؿ االجتماعي لحؿ المشاكؿ االقتصادية
واالجتماعية ،واألخري ىي أمريكا أقؿ نسبياً مف الناحية التعميمية ،وتعاني مف الفقر االقتصادي
النسبي والحرماف ،وتؤمف أف التقوي ىي الحؿ إزاء كؿ المشاكؿ االجتماعية" (عارؼ،2006 ،
ص.)139
 2.1.3أمريكا مف التبشير إلي زرع المستوطنات
الحجاج األمريكيوف ،بزياراتيـ لفمسطيف في مطمع القرف
الرحالة و ّ
ساىـ المبشروف وعمماء اآلثار و ّ
التاسع عشر ،في إثارة خياؿ مسيحيي الغرب األمريكي ،وتعميؽ القصص الييودية وحكايات

العيد القديـ ،ففي عاـ  1814وقؼ القس جوف ماكدونالد ،راعي الكنيسة المسيحية في مدينة
(أولباني) داعياً لعودة الييود إلي أرض فمسطيف ،وال بد لمواليات المتحدة أف تقود األمـ ليذا
الغرض  ،كذلؾ مف ىؤالء الرواد األوائؿ القس والرحالة (ليفي بارسوتر) الذي زار فمسطيف عاـ
 1819وت بعو عشرات الزائريف ورجاؿ الديف الذيف عادوا إلي الواليات المتحدة األمريكية وكاف
آلرائيـ وأفكارىـ اكبر التأثير عمي نفوس أتباعيـ (الحسف ،2000 ،ص .)39وقد ترافقت تمؾ
الدعوات مع بدايات اليجرة األلمانية الييودية إلى الواليات المتحدة ،وتزايدىا بعد عاـ
(1848المسيري .)2004 ،كما ظيرت في أمريكا عدة مذاىب بروتستانتية نادت بعودة الييود
إلي فمسطيف ،وقامت ىذه الفئات بأعماؿ تخدـ فكرة العودة الييودية ،كتأسيس المستوطنات في
فمسطيف ومنيا ما قاـ بو في عاـ ( 1850وارد كريوف) القنصؿ األمريكي في القدس ،مف تأسيس
لمستوطنة زراعية في القدس ،والتخطيط إلنشاء مستوطنات أخري ،كما شيد ىذا القرف ظيور
طوائؼ وجمعيات مسيحية دعت إلي إعادة الييود إلي أرض فمسطيف ،حيث أخذت تنشر دعوتيا
بيف العامة ،باإلضافة لسعييا لمتأثير عمي الشخصيات الميمة في أمريكا ،ومنيا جماعة (أخوة
المسيح) ،وجمعية (بناي بريث) في مد ينة نيويورؾ بيدؼ تسييؿ إعادة الييود إلي فمسطيف (عبد
العاطي.)2006 ،
لـ يكف السعي األمريكي الدؤوب إلقامة وطف قومي لمييود وليد القرف التاسع عشر ،فمنذ اليجرة
األولي لمبروتستانت ألمريكا ،والتي تزامنت مع ىجرة ييود أوروبا ،شكمت فكرة الوطف القومي
تطور فيما بعد ليصبح برنامج عممي.
ُحمماً بروتستانتياً ّ
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يشير ذلؾ إلي أف كبلً مف الواليات المتحدة واسرائيؿ ،يضميما عناؽ حميـ في سياؽ عبلقة
خاصة غريبة ،وسواء كانت إسرائيؿ بالنسبة لمواليات المتحدة ،أصبلً استراتيجياً ،أو مشكمة
جسد مثبلً أعمي مغروساً بعمؽ في الفكر األمريكي منذ السنوات األولي لظيور
استراتيجية ،فإنيا تُ ّ

أمريكا (مقار ،1992،ص .)129كما لـ تتوقؼ الصييونية غير الييودية عند حدود الدعوات
والمواعظ والتبشير بعودة الييود إلي فمسطيف ،بؿ شاركت في تأسيس المستوطنات الييودية
األولي في فمسطيف ،ويذكر (بيتر غروز) أف سبعيف أمريكياً قد ساىموا في إقامة مستوطنة
ييودية عاـ  ،1867كما سبؽ أف قاـ ضابط بحري أمريكي ىو ويمياـ لينش برحمة رسمية
لئلبحار في نير األردف والبحر الميت عاـ  ،1847وقدـ تقري اًر يشير إلي أف التفكؾ النيائي
لئلمبراطورية العثمانية سيحقؽ استعادة الييود لفمسطيف ،وقد سيطرت رحمتو عمي خياؿ الجميور
األمريكي (الحسف ،2000 ،ص .)40لكف المعتقدات المسيحية الصييونية المبكرة لـ تُترجـ في
واقع األمر إلي نشاط سياسي ،حيث اكتفت غالباً بإرساؿ المبشريف المسيحييف إلي فمسطيف مطمع
القرف الثامف عشر لمساعدة االستيطاف الييودي ،أما األثر السياسي الحقيقي لممسيحية
الصييونية فيمكف تعقبو في وعد بمفور مف جية ،والواليات المتحدة األمريكية عاـ  1891عمي يد
قدـ أوؿ مذكرة رسمية لحكومة الواليات المتحدة تطالبيا بعقد مؤتمر
القس ويمياـ ببلكستوف الذي ّ
أممي لعودة الييود إلي فمسطيف (.)Belin, 2008, p7
 3.1.3ويمياـ بالكستوف :يسوع قادـ William Blackstone

إف االعتقاد البروتستانتي األمريكي باإلحياء القومي لمييود وقياـ مممكة إسرائيؿ قبؿ المجيء

تحوؿ إلي حركة سياسية مسيحية ييودية سبقت الحركة الصييونية بالدعوة إلي
الثاني لممسيحّ ،
قياـ وطف قومي لمييود في فمسطيف ،فالمؤتمر الصييوني في بازؿ عاـ  1897سبقو صدور
لممموؿ والمب ّشر األمريكي ويمياـ ببلكستوف  ،1878والذي دعا فيو لعودة
كتاب (يسوع قادـ)
ّ
الييود إلي فمسطيف ،وكانت لدعوة ببلكستوف بالغ األثر في أعضاء الكونجرس والرأسمالييف
اء بالرئيس ىاريسوف (ىبلؿ،
الكبار مثؿ جوف روكفمر وويمياـ روكفمر والصحافة والثقافة ،انتي ً

كراساً
 ،2001ص .)121ولـ يكف كتاب يسوع قادـ في طبعتو األصمية األولي عاـ  1878إال ّ
تمت مراجعة العمؿ وتوسيعو مرتيف قبؿ عاـ ،1916
ورقي الغبلؼ مف  96صفحة ،وفيما بعد ّ
الموسعة ذات  250صفحة ،وتُرجـ الكتاب
وتـ توزيع ما يزيد عمي مميوف نسخة مف تمؾ الطبعة
ّ
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إلي ما ال يقؿ عف  43لغة بما فييا العبرية ،كما جري تطوير ُوجية النظر التدبيرية في الكتاب
متعمد وعبر االستناد عمي منظومة ىائمة مف اإلشارات إلي الكتابات المقدسة عند كؿ
عمي نحو ّ

منعطؼ (مركمي ،2003 ،ص.)119

أسس ببلكستوف البعثة العبرية في شيكاغو عاـ  1887ونشر عدة مقاالت ،كما
إلي جانب ذلؾ ّ
الخطب بعودة الييود إلي أرض الميعاد ،وزاد ىذا النشاط بعد زيارتو لمشرؽ
ب ّشر في العديد مف ُ

األوسط عاـ  1889الذي بدأ ببلكستوف مف خبلليا بتعزيز العمؿ االجتماعي نيابة عف الجاليات
الييودية العالمية ،ويذكر في مذ ّكراتو عف رحمتو لفمسطيف أنو أصبح ميتماً بشكؿ كبير بنبوءة
(ارميا) التي تتحدث عف عودة الييود لفمسطيف ،باإلضافة لمتجارب الشخصية في فمسطيف كانت
ىناؾ أحداث ذات صمة تحدث في روسيا يمكف أف تكوف قد ساىمت في زيادة نشاطو نيابة عف
الصييونية ،حيث فرضت الحكومة الروسية (قوانيف مايو)  1881التي حظرت عمي الييود
قدس األرثوذوكسي الروسي أف ثمث الييود
الم ّ
االمتيازات الخاصة والعامة ،فقد تنبأ رئيس المجمع ُ
الروس سوؼ يتـ تحويميـ لممسيحية ،وثمثيـ سوؼ يموتوف ،والثمث األخير سوؼ يفر مف الببلد،

ار يطالب فيو الرئيس بإعبلـ
وفي  20أغسطس عاـ  1890أقر مجمس النواب األمريكي قر اً
المجمس عف جميع األخبار التي تتعمؽ بمعاناة الييود في روسيا ،وقاـ ببلكستوف فور عودتو مف
فمسطيف بتنظيـ مؤتمر "ماضي وحاضر ومستقبؿ إسرائيؿ" في نوفمبر  ،1890وىو مؤتمر ضـ
حاخامات ييود ورموز مسيحية ،والي جانب جيوده الحثيثة في انشاء بعثة شيكاغو ،بذؿ
ببلكستوف جيد إقامة كومنولث ييودي في فمسطيف ).)Moorhead, 2010, p787- 800
لقد حالت عقيدة ببلكستوف أثناء زيارتو لفمسطيف ،دوف رؤية السكاف الفمسطينييف وتجاىؿ وجود
شعب كامؿ األركاف عمي تمؾ األرض ،ولكف كبلمو كاف بالغ األثر في نفوس الييود الروس
الذيف تسابقوا بعد ذلؾ لميجرة إلي تمؾ األرض ،كما أف سعي ببلكستوف لتوطيف الييود في
فمسطيف ترافؽ مع بدايات تأسيس جماعات أحباء صييوف في روسيا عاـ  1882التي ساىمت
بشكؿ كبير في ىجرة الييود الروس عمي إثر قوانيف مايو.
وفيما مضي كاف ُيفترض بالييود الميتديف إلي المسيحية أف يصبحوا أممييف ومسيحييف في آف

واحد ،كاف ُمنتظر منيـ أف ُيديروا ظيورىـ إلي تراثيـ الييودي ،وأف يتخمّوا عف جميع الروابط مع
الجالية الييودية ،فالماضي الييودي كاف يعد عج اًز شائناً البد مف التغمب عميو ،وىذا االختبلؼ
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تبايف مميز لمييود ،أما التدبيريوف عمي النقيض مف حاؿ بعثات
في الموقؼ كاف ناشئ عف ُ
تبشيرية بروتستانتية أخري ،كانوا يؤكدوف أىمية األمة الييودية في األحداث العظيمة التي كانت

ستسبؽ إقامة المممكة األلفية (مركمي ،2003 ،ص.)124
التماس العدؿ اإلليي مف ىاريسوف!
تم ّكف ببلكستوف مف جمع توقيعات  413شخصية مسيحية وييودية أمريكية عمي مذ ّكرة ُرفعت
لمرئيس األمريكي بنجاميف ىاريسوف ،تطالبو بعقد مؤتمر دولي مف أجؿ إعادة الييود إلي

فمسطيف ،وجاء في المذكرة" :لماذا ال تُعاد فمسطيف إلي الييود ثانيةً؟ فعمي أساس توزيع اهلل
لؤلمـ ،فإف فمسطيف ىي وطنيـ ،إنيا ُممؾ ليـ طُردوا منو بالقوة ،فمماذا ال تبادر القوي الدولية
بموجب معاىدة برليف  1878التي أعطت بمغاريا لمبمغار ،وصربيا لمصرب ،أف تعيد فمسطيف
لمييود؟" (عبد العاطي.)2006 ،
تقوـ المذ ّكرة بمجمميا عمي إثارة عاطفة صانع القرار األمريكي عف طريؽ تصوير القضية عمي
أنيا قضية واجب ديني مف جية ،وقضية عدالة إنسانية مف جية أخري ،وىو ما دفع ببلكستوف
الستخداـ مبررات الىوتية لتأكيد وجية نظره ،فيو يعمـ جيداً مدي تأثير الجانب الديني العاطفي
عمي األطراؼ التي طرح عمييـ المذكرة.
وقع المذ ّكرة أربعمائة وثبلث عشر شخصية أمريكية بارزة ،بمف فييـ رئيس المحكمة العميا في
الواليات المتحدة ،ورئيس مجمس النواب ،ورئيس لجنة العبلقات الخارجية بالكونجرس ،مع عدد
كبير مف أعضاء مجمس الشيوخ ،والكثير مف أكبر صانعي المرحمة ،ورجاؿ ديف مشيوروف
ومسيحيوف وييود و ُكتّاب وصحفيوف ورؤساء تحرير الكثير مف ُكبريات الصحؼ في تمؾ الفترة
(مركمي ،2003 ،ص.)128
لقد ش ّكمت مذكرة ببلكستوف اختراقاً عممياً حقيقياً عمي مستوي الدعـ المسيحي لمصييونية ،وتعتبر
التقاء كامؿ بيف ما ىو سياسي بنزعة استعمارية ،وما ىو ديني الىوتي ،فالدعـ السياسي الذي
حظيت بو المذ ّكرة ،أدي لترسيخ مشروع الوطف القومي لمييود في أذىاف الرؤساء األمريكييف عمي
تعاقبيـ .وذلؾ ما يستشيد بو منير العكش في كتابو تممود العـ ساـ بالفيمسوؼ كانط بالقوؿ:
"كاف ببلكستوف يعتقد بأف الكتاب المقدس ذو مضموف سياسي قبؿ أي شيء آخر ،وأف اهلل رئيس
كؿ الحكومات ،ومممكتو ىي األسمي ،وىي فكرة فصميا كانط قبمو حيف لـ يجد في العيد القديـ
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إال برنامجاً سياسياً أرضياً ال ينطبؽ عميو معني الديف ،فالديف ال يقوـ إال عمي األخبلؽ ،وىذا ما
ال يتوفر في رأي كانط عند ييوه نفسو" (العكش ،2004 ،ص .)145وعمي المستوي العممي كاف
الرئيس ىاريسوف محورياً في تحفيز نشاط المسيحية الصييونية عمي مدار الستيف سنة المقبمة،
فنجد أف القاضي لويس برانديس ىو أوؿ قُضاة المحكمة العميا مف الييود ،والذي قاد الحركة
الصييونية في الواليات المتحدة منذ عاـ  1914وأصبح صديقاً حميماً لببلكستوف ،وعمموا لمدة
عشريف عاماً عمي إقناع الشعب األمريكي ،وعمي وجو الخصوص ،الرؤساء المتعاقبيف لدعـ
جدوؿ أعماؿ الصييونية ،وخبلؿ تمؾ الفترة أرسؿ ببلكستوف مبالغ كبيرة جداً مف الماؿ ،كاف
يرصدىا ألعماؿ التبشير ،لدعـ الصييونية ( .)Sizar, 2005, p92كما حظي ببلكستوف ،أثناء
حياتو بتكريـ الصياينة الرسمييف أكثر مف أي صديؽ مسيحي آخر ،ففي احدي مراسبلتو مع
ببلكستوف أبدي القاضي برانديس رأيو بالرجؿ قائبل" :انؾ أبو الصييونية ،ألف عممؾ كاف قبؿ
ىرتزؿ" (مركمي ،2003 ،ص.)115
رغـ عدـ تبني الواليات المتحدة لممذكرة رسمياً مف خبلؿ عقد مؤتمر دولي لمقوي العالمية ،إال
أنيا كانت ذات تأثير ممحوظ عمي الرأي العاـ األمريكي ،واعتبرتيا األوساط الييودية واألمريكية
المؤيدة لفكرة عودة الييود لفمسطيف ،وثيقة رسمية عممت عمي مبلحقتيا ومتابعتيا.
وتعتبر الحركة الصييونية الييودية المعاصرة ويمياـ ببلكستوف البطؿ البارز مف أجؿ صييوف،
أسس جماعة ضغط منظمة في أمريكا بما يسمي لوبي ( )Lobbyلمسعي
فيو مف أوائؿ مف ّ
إنشاء دولة ييودية في فمسطيف ،حتي قبؿ دعوة ىرتزؿ بستة سنوات (شريتح ،2005 ،ص.)94
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خبلؿ الحرب العالمية الثانية أدركت الصييونية أف نجـ إنجمت ار آخذ باألفوؿ ،وأنيا ال بد مف أف

تنقؿ نشاطيا إلي أمريكا بعد أف أصبحت ال تأمف جانب بريطانيا التي كانت سياساتيا ترمي إلي
تحديد كياف إسرائيؿ ،وربطو بعجمة اإلمبراطورية البريطانية وتسخيره لمصالحيا ،فاتصمت
باالتحادات والنقابات العمالية ،وبالمجالس النيابية في الواليات المتحدة األمريكية المختمفة،
وأعضاء الحزبيف الجميوري والديمقراطي ،ولـ يأت عاـ  1944حتي كانت برلمانات  33والية قد
أصدرت توصيات تؤيد فييا مطالب الصييونية ،وتحولت نشاطات األجيزة الصييونية إلي كسب
تأييد الكونجرس األمريكي ليا ،وتمكنوا خبلؿ أعواـ قميمة مف تحقيؽ ىذا التأييد مستغمّيف في
دعايتيـ جيؿ الرأي العاـ األمريكي بالقضية الفمسطينية ،وىكذا أخذت الصييونية تمعب دو اًر ميم ًا
في االنتخابات األمريكية (سوسة  ، 2003 ،ص:171ػ.)172
 1.2.3مؤتمر بالتيمور الصييوني

تطور الموقؼ األمريكي المعادي لمقضية العربية بشكؿ دراماتيكي عمي اثر انعقاد مؤتمر
ّ
بالتيمور الصييوني في نيويورؾ في الفترة  9ػ ػ 11أيار  ،1942واتخذ ق ار اًر دعا فيو إلي تحقيؽ
اليدؼ النيائي لوعد آرثر بمفور وصؾ االنتداب ،وىو االعتراؼ بعبلقة الشعب الييودي التاريخية
بفمسطيف ،كما أعمف المؤتمر (في إشارة ضمنية إلي الواليات المتحدة) أف النظاـ العالمي الجديد،

التشرد الييودي
الذي ال يمكف إنشاؤه عمي أساس السبلـ والعدالة والمساواة ،ما لـ تُحؿ مشكمة
ّ

حبلً نيائياً (حبيب ،2012 ،ص .)18ومف أىـ الق اررات التي خرج بيا المؤتمر لمصمحة
الصييونية( :الزرو:)2012 ،
 .1إنشاء دولة ييودية.
 .2إلغاء الكتاب األبيض عاـ .1939
 .3فتح فمسطيف أماـ اليجرة الييودية.
 .4منح الوكالة الييودية حقوقاً إدارية وتنظيمية في فمسطيف.
 .5تشكيؿ قوة ييودية تحارب تحت عمميا الخاص بجانب الحمفاء تأكيداً عمي أف الشعب
الييودي لو قوميتو.
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تبني الكونجرس األمريكي قرار المؤتمر الصييوني واتخذ في العاـ  1944ق ار اًر "تتعيد الواليات
ّ

المتحدة بموجبو بذؿ قصاري جيدىا مف أجؿ فتح أبواب فمسطيف أماـ الييود لمدخوؿ إلييا بِحرّية،
إلتاحة الفرصة أماميـ الستعمارىا ،حتي يتمكف الشعب الييودي مف "إعادة تكويف فمسطيف

ييودية ديمقراطية حرة" (السماؾ ،2004 ،ص.)63
يبدو واضحاً أف اىتماـ المسيحية الصييونية بإنشاء الوطف القومي الييودي في فمسطيف ،أشد
تطرفاً مف الموقؼ الصييوني نفسو ،فنبلحظ أف الكونجرس استخدـ عبارة "إعادة تكويف فمسطيف"
لتصبح دولة ييودية ،بما يعني اعتبار أرض فمسطيف ىي منطقة جرداء ال يوجد فييا سكاف!،
وتجاىؿ أي وجود لعنصر آخر في فمسطيف غير الييود ،بينما كاف الموقؼ الصييوني يسعي
لتكويف "دولة ييودية في فمسطيف".
لجنة التحقيؽ االنجمو أمريكية  2495ػػػػ 2492
بدأت ثمار السعي المحموـ لمصييونية الييودية والمسيحية الصييونية إلقامة الوطف القومي
تنضج خاصة بعد ضماف إيماف الرئيس األمريكي تروماف بالمشروع الصييوني .فما كاف نجاح
تروماف وحزبو الديمقراطي في انتخابات الرئاسة األمريكية سنة  ،1945ليتـ إال باألمواؿ الباىظة
وجية
التي أنفقيا الييود (ىاشـ ،2010 ،ص .)264وفي  24يوليو بعث الرئيس تروماف رسالة ُم ّ

إلي كميمنت آتمي؛ رئيس وزراء بريطانيا ،يطالب فييا برفع القيود التي فرضيا الكتاب األبيض
عاـ  1939عمي اليجرة الييودية إلي فمسطيف دوف تأخير ،وىكذا بدأت المجنة ميمتيا نتيجة
ُّ
لتدخؿ الواليات المتحدة واستجابة تروماف لمحركة الصييونية بإلغاء الكتاب األبيض تمييداً
الستيبلء الحركة الصييونية عمي فمسطيف (الفي ،2011 ،ص .)5وجاء في كتاب الرئيس ىاري
تروماف إلي رئيس وزراء بريطانيا كميمنت آتمي ،بتاريخ  13أغسطس  ،1945بضرورة اإلسراع
المشرديف الييود مف معسكرات االعتقاؿ،
باستخراج مئة ألؼ شيادة لميجرة المباشرة لفمسطيف مف
ّ
إال أف رئيس وزراء بريطانيا ووزير خارجيتو أرنست بيفف رفضا رجاء الرئيس تروماف ،وعمي إثر

ىذا الرفض ،أرسمت لجنة أمريكية بريطانية بدأت اجتماعاتيا بواشنطف 7يناير  ،1946ثـ نشرت
تقريرىا في  30أبريؿ تُوصي فيو بمنح مئة ألؼ شيادة ىجرة عمي الفور لمييود مف ضحايا
النازية (تني ،2001 ،ص .)47تخمّؿ ذلؾ أف أصدر الكونجرس األمريكي مذكرة في الذكري
الخامسة والعشروف لوعد بمفور تؤيد الوطف القومي الييودي في فمسطيف ،كما ّبرر الكونجرس في
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جمستو بتاريخ  16كانوف األوؿ  1945سياسة الرئيس ىاري تروماف ،معمناً أف الواليات المتحدة
حبذ إنشاء وطف قومي لمييود في فمسطيف ،ألف "اضطياد الييود المجرد مف الرحمة في أوروبا
تُ ّ
أوضح الحاجة إلي وطناً ليـ ،وأف تدفُّؽ الييود إلي فمسطيف قد أدي إلي تحسيف أحواليا" (حبيب،
 ،2012ص.)19
ومف توصيات المجنة االنجمو أمريكية (ىاشـ ،2010 ،ص:)264
 فمسطيف ستكوف دولة لمييود. فتح باب اليجرة الييودية. حرية انتقاؿ األراضي مف العرب إلي الييود. 2.2.3تحقيؽ نبوءة قياـ إسرائيؿ

يحث األمريكييف لمتبرع لمييود
"ادفع دوال اًر تقتؿ عربياً"
اً
شعار طُرح في نيويورؾ عاـ ُ 1948

لمتم ّكف مف إبادة الفمسطينييف وطردىـ ،إلقامة دولتيـ عمي أنقاض شعب حي ،حيث ُنصبت في

توسمة إلى
شوارع منياتف ُم ّ
كبرات الصوت عمى المركبات الكبيرة والمنابر وراحت تخور ُم ّ
األميركييف أف ُيعطوا دوال اًر ليقتموا عربياً ،وحمؿ الشعار الطابع الديني" :حماية أبناء الرب مف
الوحوش العرب" (العنزي .)2009 ،وفي منتصؼ ليؿ  14مايو  1948أعمنت الوكالة الييودية
قياـ دولة وحكومة إلسرائيؿ عمي إثر انتياء االنتداب ،وأُعمف ديفيد بف غوريوف أوؿ رئيس
لمحكومة ،ومعو موسي شارتوؾ وزي اًر لمخارجية ،وحاييـ وايزماف رئيساً لمدولة ،بادرت حكومة
الواليات المتحدة باالعتراؼ بيذه الدولة ،وبذلؾ أصبح قياميا أم اًر مقطوعاً بو ،وتبل ذلؾ اعتراؼ
ولما عممت األمـ المتحدة باعتراؼ الواليات المتحدة،
حكومة االتحاد السوفييتي في  17مايوّ ،

وعيِّف الكونت
أسرعت فو اًر بتعييف وسيط لفمسطيف ،وذلؾ بأصوات  31ضد  7وامتناع ُ ،16

فولؾ برنادوت السويدي وسيطاً لؤلمـ المتحدة (تني ،2001 ،ص .)49وعندما وصؼ برنادوت

النيب الصييوني لؤلرض وتدمير القري في تقريره لؤلمـ المتحدة في 16سبتمبر عاـ ،1948
وأوصي بضرورة عودة البلجئيف العرب ،اُغتيؿ الكونت في القدس عمي يد الييودي (ناثاف
فريدماف) وىو أحد أعضاء عصابة شتيرف 16التي كاف يقودىا اسحؽ شاميرُ ،حكـ عمي فريدماف
16

منظمة إرىابية صييونية أسسيا الييودي البولندي أبراىاـ شتيرف عاـ  ،1940وتعد مف أكثر المميشيات الصييونية شيرة
وشراسة ،وكانت تيدؼ لبلستيبلء عمي أرض فمسطيف بالقوة.
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بالسجف خمس سنوات وأُعفي عنو بعد عاميف ليصبح نائبا في الكنيست عاـ ( !!1960جارودي،
 ،2002ص.)96
ومع بدء المرحمة الجديدة لممسيحية الصييونية بقياـ دولة إسرائيؿ ،اعترؼ الرئيس األمريكي
ىاري تروماف بإسرائيؿ كدولة بعد دقائؽ مف قياميا ،قبؿ أف تطمب منو إسرائيؿ رسمياً ،وقبؿ
انتياء االنتداب البريطاني بعشر ساعات ،ذلؾ أف تروماف الذي ترّبي عمي تعاليـ الكنيسة

فية في تفسيرىا لمكتاب المقدس ،مف أكثر المتحمسيف
المعمدانية التي تتبع مذىب العصمة الحر ّ

عبر عنيا
لمحركة الصييونية ،لذلؾ كاف االلتزاـ الديني لمسياسة األمريكية تجاه إسرائيؿ والتي ّ
جوف فوستر داالس وزير الخارجية األمريكية في عيد آيزنياور ،عندما أدلي بتصريح لجمعية

بناي بريث (أبناء العيد) بتاريخ  8مايو  1958قاؿ فيو" :إف مدينة الغرب قامت في أساسيا
عمي العقيدة الييودية في الطبيعة الروحية اإلنسانية ،لذلؾ يجب أف تدرؾ الدوؿ الغربية أنو يتحتّـ
عمييا أف تعمؿ بحزـ أكيد مف أجؿ الدفاع عف ىذه المدينة التي معقميا إسرائيؿ" (شريتح،
 ،2005ص.)94:93
اخضاع الفاتيكاف
بعد الحرب العالمية الثانية ّأيد الفاتيكاف مسألة تدويؿ القدس وفؽ خطة األمـ المتحدة بقرار

التقسيـ عاـ  ،1947ولـ تُصدر الكنيسة اعترافاً أو إدانة لقياـ دولة إسرائيؿ ،وظؿ األمر مجمداً
إلي عاـ  1960حيث شيد اعتذار البابا يوحنا بولس الثالث والعشريف ،عف دور الكنيسة
الكاثوليكية عف نشر مظاىر (العداء لمسامية) ،التي ُمورست عمي الييود في عصور مختمفة،
غير أف المجمع المسكوني الثاني عاـ  1965كاف نقطة تصالح في عبلقة الفاتيكاف بالييود
ودولة إسرائيؿ ،إذ أ ّكد أف الديف المسيحي نشأ في جو ييودي ،وأف يسوع المسيح وسائر األنبياء
الييود بدأوا بإيماف ييودي ،كما أ ّكد براءة الييود مف دـ المسيح (شريتح ،2005 ،ص.)226
وبعد ذلؾ أعمنت الوثيقة الصادرة عف الفاتيكاف في حزيراف  1985أف المسيح كاف عبرانياً،
وسيكوف كذلؾ دائماً ،وىو يتناقض مع قرار المجمع المسكوني األوؿ في (نيقة) عاـ 325ـ،
واستمر موقؼ الكاثوليكية في التنازؿ إلي غاية اعتراؼ الفاتيكاف بإسرائيؿ عاـ ( 1994بمخضر،
 ،2006ص.)140
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عبر ذلؾ عف حجـ التطور والنمو الذي بمغتو البروتستانتية األوروبية واألمريكية ،والتي وصؿ
ُي ّ
بيا األمر ألف تفرض رؤيتيا عمي ما يزيد عف ممياري كاثوليكي ،وتضرب عقائدىـ بعرض

الحائط ،وىو ُيفصح عف حجـ التأثير الذي مارسو الييود عمي الفاتيكاف في سبيؿ دحض ألفي
عاـ مف االعتقاد ،ووأد العداوة التي تعتمؿ في صدر كؿ كاثوليكي ضد الييود.

 3.2.3حرب  1967وتحقيؽ نبوءات حيازة األرض

بينما بدأت إسرائيؿ باالحتفاؿ بمشروعيا ،شرع الربانيوف المسيحيوف في تمجيد الرب عمي صدؽ

مدوياً ألصحاب
نبوءتو ،فكاف اإلعبلف عف والدة إسرائيؿ بمثابة دفعة قوية ونص اًر
ّ
الفكر المسيحي الصييوني ،وكانت سبباً في اإلنذار ببدء عممية جديدة مف التفريخ بيف أنصار
المسيحية الصييونية ،وتوسيع دائرة مؤيدييـ عبر منابر الوعظ والمؤلفات الدينية والشبكات
التمفزيونية وغيرىا مف أدوات التغذية والتسميد ،وبعد قياـ دولة إسرائيؿ عاـ  1948تطورت
أىداؼ المسيحية الصييونية مف القياـ بمساعدة الييود بعمؿ ممجأ ليـ وتجمعييـ مف الشتات،
إلي دعـ وتثبيت دولتيـ كونيا تُمثّؿ حدثاً ىاماً في معتقداتيا البلىوتية تعجيبلً ليوـ الخبلص،
والبدء في البحث عف إرىاصات جديدة حوؿ النبوءات الواردة في التوراة ،خصوصاً ما يتعمؽ
بأرض إسرائيؿ التي ترسـ التوراة حدودىا في سفر التكويف" :سأعطي نسمؾ ىذه األرض مف
وادي العريش إلي النير الكبير ،نير الف ارت" (تكويف 15 :ػ ػ .)18
فمنذ صدور وعد بمفور ،ظمّت المسيحية الصييونية عمى مسار مستقر وىادئ نسبيا ،ومع إقامة
دولة إسرائيؿ في عاـ  ،1948واعادة احتبلؿ القدس مف قبؿ الييود عاـ  ،1967رأى المسيحيوف
الصياينة في جميع أنحاء العالـ كما لو أف النبوءة التوراتية قد تحقّقت ،وكانت حرب 1967
الحدث العالمي األكثر أىمية في عالـ جماعات الييومسيحية ،بما في ذلؾ المسيحييف
اإلنجيمييف ،وكانت مسئولة عف الزيادة السريعة في حركات ونشاطات المسيحية الصييونية
( .)Kupferberg, 2009, p11
فقد جاءت حرب  67واحتبلؿ القدس لتعطي زخماً كبي اًر لحركة األصولية المسيحية وأساطيرىا،
حيث شيدت العقود الثبلثة التالية تصاعداً ىائبلً لممد األصولي المسيحي في الواليات المتحدة،
وأصبح أنصاره يمثموف قوة تصويتية ىائمة اُختبرت قوتيا بدعـ المرشح الديمقراطي جيمي كارتر،
ترددت أصداء عبارتو المعروفة" :أنني مسيحي ولد ثانية" (التريكي.)2002 ،
الذي كثي اًر ما ّ
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استنفرت األصولية الدينية في صدور أتباع المذىب البروتستانتي والمؤمنيف بنبوءات الكتاب
المقدس بعد انتصار إسرائيؿ في حرب األياـ الستة ،فكاف أحد شواىدىا والتي تمر ذكراىا الػ 46
أثناء كتابة ىذه الدراسة .وىي حرؽ المسجد األقصي عاـ  1969عمي يد األسترالي مايكؿ
صرح انطبلقاً مف اعتقاده ،كغيره مف األصولييف" :إف بناء الييكؿ في القدس ،وىدـ
روىاف الذي ّ
عجؿ عودة المسيح ،أنا أحرقت األقصى ،وأنا أمثؿ األصولية المسيحية" (بمخضر،
األقصي ُي ّ
 ،2006ص.)151

بعد أف تمكنت الحركة الصييونية العممانية مف الوصوؿ إلي ىدفيا األوؿ وىو قياـ دولة إسرائيؿ
التوسعية البلحقة التي
مف خبلؿ توظيؼ واستغبلؿ العامؿ الديني ،باشرت في تحقيؽ المخطّطات
ّ

امتزجت بالدواعي األمنية والسياسية وبتحريؾ النشاط الدبموماسي والعسكري معاً ،فمف التوسع
خارج حدود التقسيـ إلي التوسع خارج حدود اتفاقية اليدنة ،إلي القفزة الكبري عاـ  ،1967واذا

قدمتيا المسيحية الصييونية ،فإف
كاف قياـ دولة إسرائيؿ قد أفصح عف حجـ المساندة التي ّ
استمرار إسرائيؿ في التوسع فيما بعد ،واحتبلؿ الضفة الفمسطينية والقدس وغزة وأجزاء مف لبناف
وسورية ومصر ،قد أ ّكد استمرار تمؾ المساندة والدعـ المسيحي لفكرة أرض إسرائيؿ الواردة في
التوراة ،وعمي الرغـ مف تعاقب الحكـ العمماني في الدولة والحياة اإلسرائيمية العامة إال أف
السياسات المتعمقة بالتوسع االستعماري تبقي راضخة لتوجييات حاخامات الييود وكينة المسيحية
الصييونية بتناغـ واضح.
وىو ما نت ّبينو مف فكرىـ الديني الغيبي مف قوؿ الحاخاـ "زيفي ييودا كوؾ" ألتباعو" :إنو لـ يتبؽ

ويعيد بناء الييكؿ
شيء لنقترب مف آخر الزماف سوي أف يظير السيد المسيح ويكشؼ عف نفسوُ ،

العممانية في إغضاب اهلل ،وافساد عممو
الثالث ،وىذا يعني عدـ
ّ
أحقية الحكومة اإلسرائيمية َ
سميو حزب العمؿ بػ ػ "التفاوض عمي األرض"
بالتنازؿ عف أجزاء مف األرض المقدسة ،والذي ُي ّ

(تني ،2001 ،ص.)4

وال تصدر تمؾ األفكار عف الحاخامات ورجاؿ الديف فقط ،وانما تصدر أيضاً عف أشد الييود
َعممانية والحاداً .فنجد بف غوريوف عاـ  1948يقوؿ" :ال إسرائيؿ دوف القدس ..وال قدس دوف

الييكؿ" (السماؾ ،2004 ،ص .)144كذلؾ تصريح الجنراؿ موشيو داياف ،في صحيفة
جيروزاليـ بوست 10 ،أغسطس " :1967إذا كنا نممؾ التوراة ..ونعتبر أنفسنا شعب التوراة..
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فمف الواجب عمينا أف نمتمؾ جميع األرض المنصوص عمييا في التوراة" (جارودي،2002 ،
ص .)42وفي تصريح آخر يقوؿ اسحؽ شامير" :إننا نقوـ ببناء المستوطنات في ييودا
والسامرة ..وسنواصؿ بناء كؿ أرض إسرائيؿ" (حسيف ،1989 ،ص.)49
وحوؿ الدافع األيديولوجي الديني لمتوسع اإلسرائيمي ُيعمّؽ الكاتب اإلسرائيمي إسرائيؿ شاحاؾ

بالقوؿ" :الخطر األساسي الذي تُش ّكمو إسرائيؿ ،كدولة ييودية ،عمي شعبيا والييود اآلخريف
وجيرانيا ،ىو سعييا المحكوـ بدوافع أيديولوجية إلي التوسع اإلقميمي وسمسمة الحروب التي ترتّبت
ُحكماً عمي ىذا السعي ،كمّما أصبحت إسرائيؿ أكثر ييودية ،كما يقوؿ المرء بالعبرية ،وكمما
عادت إلي الييودية ،وىو مسار قيد التنفيذ في إسرائيؿ منذ عاـ 1967عمي األقؿ ،أصبحت

االعتبارات العقائدية الييودية ،ال العقبلنية ،ىي التي تحكـ سياساتيا ،ففي عاـ ،1956
استوعبت بشغؼ مبررات بف غوريوف السياسية والعسكرية لبدء حرب السويس حتي أعمف عنيا
في الكنيست رغـ إلحاده وتفاخره بتجاىؿ تعاليـ الديانة الييودية ،ثالث أياـ الحرب ،أف السبب
الحقيقي ىو "إعادة مممكة داوود وسميماف إلي حدودىا التوراتية" (شاحاؾ ،1995 ،ص.)19:18
وذلؾ ما لـ يخفيو أيضاً بيجف الممحد حيف أعمف عاـ " :1967إف المجمس العاـ لحزب حيروت
المحررة واقامة مستوطنات (ناحاؿ)
اتخذ ق اررات تدعو الحكومة إلي إسكاف أجزاء الوطف الييودي
ّ

بيا ،ودعا المجمس إلي تطبيؽ القانوف اإلسرائيمي كامبلً في المناطؽ المحتمة" (حسيف،1989 ،

ص.)49
التوجو ضمف إطار عمـ النفس بأنو شيزوفرينيا (فصاـ شخصية) ،فالتحميؿ
ال يمكف تفسير ىذا
ّ

الدقيؽ لبلستراتيجيات اإلسرائيمية الكبري وأُسس السياسة الخارجية يشير أف األيديولوجيا الييودية
ىي التي ترسـ السياسات اإلسرائيمية الفعمية أكثر مف أي عامؿ آخر ،وال يمكف فيـ تمؾ
السياسات إال مف خبلؿ األيديولوجية الييودية التي تخضع لتعاليـ الديف الييودي ،فبل عجب إف
استخداـ بيجف الممحد لكممة (أجزاء الوطف المحررة) تُفصح عف تزاوج الدافع السياسي واألمني
لبلستيطاف بالعقيدة التوراتية التي تُعتبر حجة الييود الوحيدة في امتبلؾ األرض.
وعف مدي التواطؤ األمريكي في حرب إسرائيؿ التوسعية ،تقوؿ ىالسؿ" :في عاـ  1967ىاجمت
إسرائيؿ العرب المجاوريف ليا ،وخوفاً مف أف تتدخؿ سفينة التجسس األمريكية "ليبرتي" التي كانت
التوسعية ،أطمؽ اإلسرائيميوف قذائؼ
تُبحر في البحر المتوسط ،بما يؤثر عمي طموحات إسرائيؿ
ّ
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بحار أمريكياً وأصابوا  171آخر بجراح ،في ذلؾ العاـ كنت
الطوربيد عمي السفينة فقتموا 34
اً
أعمؿ كاتبة لمرئيس جونسوف ضمف طاقـ موظفيف البيت األبيض ،لـ أكف أعرؼ شيئاً عف
اليجوـ ولـ يعرؼ الشعب األمريكي أيضاً ،جونسوف كاف يعمـ ،وبدالً مف انتقاد إسرائيؿ تواطأ مع
الذيف قتموا األمريكييف (ىالسؿ ،2005 ،ص .)86وعند اكتشاؼ حقيقة الحادثة ،عمي يد الضابط
تعمد ،وىي عممية قتؿ ،عمّؽ األدميراؿ رئيس ىيئة األركاف المشتركة
(إنيس) ،بأف اليجوـ ُم ّ
توماس مورر أف السبب في أف الرئيس جونسوف كاف يخشي ردود أفعاؿ الناخبيف الييود،

لجف جنونو" (جارودي،2002 ،
وأضاؼ قائبلً" :لو كاف الشعب األمريكي عرؼ حقيقة ما حدث ُ

ص.)279

وفي عاـ  1982غزت إسرائيؿ بدباباتيا لبناف المجاور ليا ،قاد أراييؿ شاروف اليجوـ وكاف القس
بات روبرتسوف في سيارة جيب إسرائيمية ترافؽ قوافؿ المياجميفّ ،أدت الحرب لمقتؿ وجرح 200

شنيا الحرب عمي
ألؼ لبناني وفمسطيني معظميـ مف المدنييف ،يقوؿ روبرتسوف" :إف إسرائيؿ بِ ّ

جيرانيا تتحقؽ مشيئة اهلل" ،كما اشترؾ في الحرب مواطنوف ييود أمريكيوف لبسوا مبلبس الجنود
اإلسرائيمييف ،وقاتموا إلي جانبيـ ،يقوؿ الكاتب الييودي إسرائيؿ شاحاؾ إف إسرائيؿ ىي الدولة

الوحيدة في العالـ التي تتمتّع بامتياز يسمح لمواطنيف أمريكييف أف يقاتموا معيا في حروبيا
(ىالسؿ ،2005 ،ص .)88ولمتأكيد عمي التوافؽ الييومسيحي حوؿ تبني ىذا الفكر االستعماري
فإف شخصيات ييودية ىامة تعتبر رفض إسرائيؿ القياـ بيذه الحرب المقدسة ،وأسوأ مف ذلؾ،
صرح الحاخاـ (دوؼ ليور) أحد
إعادة سيناء إلي مصر ،خطيئة قومية عاقبيا اهلل عمييا ،فقد ّ

حاخامات غوش إيمونيـ النافذ ،وحاخاـ المستوطنات الييودية في كريات أربع والخميؿ ،تك ار اًر بأف

فشؿ إسرائيؿ في احتبلؿ لبناف عاـ  1982ػ ػ 1985عقوبة إليية أُوقعت عمي إسرائيؿ بحؽ ،ألنيا
تخمّت عف جزء مف أرض إسرائيؿ ،وبالتحديد إعادة سيناء إلي مصر (شاحاؾ،1995 ،
ص.)20
تأصؿ ىذه األفكار لدي
إف األخطر مف شيوع تمؾ األفكار في األوساط اإلسرائيمية ىو
ُّ
المسيحييف الصياينة الذيف ذىبوا إلي أبعد مما وصؿ إليو أشد الييود تعصباً فيما يخص حيازة
األرض ،فمولوا وسمحوا ودعموا إسرائيؿ وحثّوىا عمي المطالبة بكؿ األراضي الواقعة مف النيؿ إلي
الفرات.
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صرح القس جيري فالويؿ لصحيفة (كوريير تايمز تمغراؼ) التي تصدر في
ففي  6فبراير ّ 1983
يؤيد أخذ اإلسرائيمييف األراضي مف العراؽ وسورية وتركيا والسعودية ومصر
والية تكساس بأنو ّ

والسوداف وكؿ لبناف واألردف والكويت ،أما فمسطيف ،كؿ فمسطيف التي كانت تحت االنتداب ،فيذه

مسألة ُمنقضية ألنيا كمّيا ُممؾ لمييود أصبلً ،وقد أ ّكد فالويؿ وىو يقوؿ ذلؾ أف" :اهلل ما بارؾ

أمريكا إال ألف أمريكا تعاونت معو في حماية محبوبتو الغالية إسرائيؿ" (مقار،1992 ،

ص .)423لذلؾ نجد أف المسيحية الصييونية ىي المدافع األقوي عف دولة إسرائيؿ ،وىذا يشمؿ
الدعـ المستمر ليا والوقوؼ بوجو أي نقد أو عداء ليا ،وبالتالي فيي تعطي تبري اًر لبلحتبلؿ
اإلسرائيمي واالستيطاف في الضفة الفمسطينية والجوالف وغزة عمي أسس الكتاب المقدس ،مما أدي
لزيادة التوترات بالشرؽ األوسط.
وقيد التداوؿ اآلف ُنسخ عديدة متناقضة لمحدود التوراتية ألرض إسرائيؿ التي تعتبرىا المراجع

الدينية أرض الدولة الييودية ،أبعد ىذه النسخ مدي تشمؿ المناطؽ التالية :جنوباً :كؿ سيناء
وجزء كبير مف شماؿ مصر حتي ضواحي القاىرة ،شرقاً :كؿ األرض وقطعة كبيرة مف العربية
السعودية وكؿ الكويت وجزء مف العراؽ جنوب نير الفرات ،شماالً :كؿ لبناف وسورية وجزء كبير
مف تركيا حتي بحيرة (واف) ( ،)Vanوغرباً :قبرص .وقد ُنشر في إسرائيؿ كـ ىائؿ مف األبحاث
والمناقشات حوؿ ىذه الحدود ،والعديد مف األطالس والكتب والمقاالت وغالباً بدعـ مالي مف

الدولة (شاحاؾ ،1995 ،ص .)20عمي الرغـ مف عدـ قدرة إسرائيؿ عممياً عمي احتبلؿ المناطؽ
المذكورة؛ إال أف الع قيدة الييودية وعقدية المسيحييف الصياينة التي تدور في فمكيا ال زالت تؤمف
بأف عمي إسرائيؿ العمؿ بجدية الحتبلىا وتيجير كافة سكانيا.
وىذه العقيدة ىي التي دفعت (ايغاؿ عامير) في 4في نوفمبر  1995الغتياؿ رئيس الوزراء
اإلسرائيمي اسحؽ رابيف "بأمر مف الرب" ومف جماعتو المسماة (محاربو إسرائيؿ) التي تنادي
بإعداـ كؿ مف يتنازؿ لمعرب عف جزء مف األرض الموعودة الضفة الغربية (جارودي، 2002 ،
ص.)42
إف سياسة الحرب تمؾ والتوسع االستعماري الدائـ ،ينطوي عمي ما ىو أكثر مف االبتزاز والدمار
المادي ،ينطوي عمي موقؼ اإلنساف نفسو ،ذلؾ اإلنساف العنصري الذي ييدؼ إلي ترسيخ
اإلحساس بالتفوؽ العرقي ،أليس ىو شعب اهلل المختار!؟ مثؿ أي استعمار ولكنو أيضاً الحقد
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الذي نجـ عف النظرية البلىوتية الزائفة التي ال تُري إال مف وجية نظر الصييونية فقط وتقوـ
عمي ثبلث مبادئ مدمرة إلنسانية اإلنساف (جارودي ،2002 ،ص:)181
 -1رفض اآلخر ،وىي نظرية قامت عمي فكرة أف ىناؾ حاجز مف نار بيف الييود وباقي
شعوب العالـ .
 -2وأف اآلخر ،كؿ اآلخريف ،أعداء أقوياء ،وكأف التاريخ كمو ما ىو إال عممية اضطياد
أزلية لمشعب الييودي البريء منذ األزؿ.
 -3وأف الدولة الصييونية اإلسرائيمية ال يمكف أف تُقاـ إال عمي كتاب صموات الكراىية،
كدافع وحيد لشبابيـ وجيشيـ وشعبيـ كمو.
إف التغمغؿ الييودي في األوساط الدينية األمريكية ،باإلضافة لقوة الدعاية الييودية العالمية،
وسيطرة الييود عمى وسائؿ اإلعبلـ وقنوات ىندسة العقوؿ ،خمقت نوع مف الوسواس القيري
الديني لدي المؤمنيف البروتستانت ،فجعمتيـ في حالة دائمة مف الشعور بالتقصير تجاه (محبوبة
الرب إسرائيؿ) ،وخمقت لدييـ ،كما يطمؽ عمييا شفيؽ مقار "لوثة دينية" بغرس أساطير خرافية
في عقوليـُ .يعطييا شفيؽ مقار وصؼ بميغ" :عندما يتحوؿ الديف إلي شيء مريض ،تفسد الروح
ٍ
تتورـ الروح وتمتيب
فساداً ُيدانيو في الضراوة ما ُيفرزه األُكاؿ مف سـ ُمميت في المحـ الحيّ ،
وممتاثة ،وكما
وتمتمئ بصديد ،ومما يتوقّد فييا مف حمي ،تضخ في الدماغ رؤي ممتوية شائية ُ
ييترئ المحـ الحي ويتساقط إذ يفترسو األُكاؿ ،تيترئ الروح ويتحوؿ اإللو فيما تغمي بو مف سموـ

إلي شيطاف" (مقار ،1992 ،ص.)293
 4.2.3األصولية في أمريكا
تُمثؿ المسيحية الصييونية شكؿ مف أشكاؿ األصولية الدينية بيف المسيحييف ،وكممة (األصولية)
اُستخدمت ألوؿ مرة مطمع القرف العشريف لمتعبير عف شكؿ ديني مف جانب البروتستانتية
األمريكية ،مف أجؿ تمييز أنفسيـ عف البروتستانتية الميبرالية ،ويمكف أف يكوف أفضؿ تعريؼ
لؤلصولية أنيا "وسيمة دينية يستخدميا المؤمنوف تسعى لمحفاظ عمى ىويتيـ الفريدة كمجموعة في
خضـ العممنة والتحديث" ( .)Kupferberg, 2009, p5ولئف كانت نشأة المشروع األمريكي
نتيجة اندفاعية دينية منذ مغامرة كولومبوس وىجرة البروتستانت البيوريتاف ،فإف اآلباء المؤسسوف
سيروا المشروع األمريكي باندفاعية وضعية مف خبلؿ إقامة حائط فاصؿ بيف الكنيسة والدولة،
قد ّ
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بدأ التعارض بيف االندفاعية الوضعية واالندفاعية الدينية منذ نياية القرف الثامف عشر ،فالثورة
التي انتيت بإعبلف االستقبلؿ األمريكي  ،1776أبعدت الدولة عف أي دور مؤثر في الديف،
وبالتالي قامت في أمريكا حركات عقبلنية معادية لمديف ىددت المؤسسات الدينية واعتبرت الديف
أف
التقميدي "إمبراطورية مف الخرافة" ،وكاف الرد عمي تمؾ التحديات العممانية المدنية العاتيةْ ،

دخمت أمريكا الصحوة الدينية العظمي ،حيث ظيرت مؤسسات مثؿ الجمعية األمريكية لمكتاب
المقدس  ،1918واالتحاد األمريكي لمدارس األحد لنشر وتوزيع الكتاب المقدس وبناء المدارس

والجامعات البلىوتية والقاء المواعظ ،كما شيدت أمريكا دورة أخري مف اإلحياء األصولي بدأت
عشية القرف العشريف ،وراج
في سبعينيات القرف التاسع عشر ،كحركة احتجاج ضد الحداثة
ّ
االعتقاد بالعقيدة األلفية والتدبيرية ،وفي عشرينيات القرف العشريف راج في الصحافة األمريكية

مصطمح األصولية لمتعبير عف تيار يعتقد بعصمة الكتاب المقدس ،أي األخذ بالمعني الحرفي
لئلنجيؿ والعيد القديـ ،وكاف ذلؾ بمناسبة انقساـ الكنائس حوؿ نظرية دارويف ،وحاوؿ اإلنجيميوف
األصوليوف الدخوؿ إلي حمبة السياسة في الستينات بمعارضة ترشيح المرشح الكاثوليكي جوف
وتكررت المحاولة مف خبلؿ دعـ
كينيدي عاـ  ،1960بزعـ أنو َعمماني و"دمية لمفاتيكاف"،
ّ
مرشح الرئاسة باري جولد ووتر عاـ  ،1964غير أف المسيحية األصولية التي أصبحت تضـ

تيا اًر واسعاً داخؿ البروتستانتية األمريكية( ،تيار اليميف المسيحي) لـ تتحوؿ إلي حركة سياسية
بالمعني الدقيؽ إال في السبعينيات ،حيث شيدت أمريكا تغيرات اجتماعية مثؿ قضايا المساواة
المثمية الجنسية ،وتصاعد الحقوؽ المدنية ،قضايا أصبحت عابرة
بيف الرجؿ والمرأة واإلجياض و ُ
وتحوؿ
لمطّبقات واألعراؽ في المجتمع األمريكي ،كما شيدت السبعينيات نمو الكنائس المحافظة
ُّ
آالؼ الشباب إلي مسيحييف ولدوا ثانيةً ،فشيد عاـ  1976وصوؿ رئيس مسيحي ولد ثانية وىو
جيمي كارتر إلي البيت األبيض (اإلمبراطورية ج ،2001 ،1ص.)258-253
وفي النصؼ األوؿ مف القرف العشريف ،كانت النخب المثقفة تفترض أف التحديث االقتصادي
واالجتماعي يؤدي إلي ذبوؿ الديف كعامؿ ميـ في حياة اإلنساف ،وأف المجتمع الناشئ سيكوف
وعممانياً ،وعمي الجانب اآلخر ح ّذر المحافظوف
متسامحاً ،عقبلنياً ،عممياً ،تقدمياً ،إنسانياًَ ،
المنزعجوف مف العواقب الوخيمة الختفاء المعتقدات الدينية ،وأف النتيجة ستكوف الفوضي والفساد

وتقويض الحياة المتحضرة ،فقد أثبت النصؼ الثاني مف القرف العشريف أف تمؾ المخاوؼ ال
أساس ليا ،إذ أصبح التحديث االقتصادي واالجتماعي كونياً ،وفي ذات الوقت حدثت صحوة
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العممانية وانما إلي استعادة
توجو ديني جديد ال يدعو إلي ّ
دينية كونية ،وظير ّ
التكيؼ مع القيـ َ

التوجو يؤيد التحوؿ عف الحداثة
مقدس لتنظيـ المجتمع ،وباستخداـ طرؽ متنوعة فاف ىذا
أساس ّ
ّ
التي فشمت ،مع َع ْزو انتكاستيا ونيايتيا الميتة إلي البعد عف اهلل ،ولـ تعد القضية قضية
تحديث ،وانما قضية "أنجمة" (ىانتنجتوف ،1999 ،ص ،)158:157قاد البروتستانت عممية
استعادة األساس المقدس لتنظيـ المجتمع ولفظ التحديث التي أطمؽ عمييا ىانتجنتوف لفظ أنجمة،
وعمي صعيد تأثير دور الديف في السياسة األمريكية في منتصؼ القرف العشريف .وىو ما وصفو

الو ّعاظ
الكاتب الفرنسي (اليكسس دي توكفيؿ) في كتابو (الديمقراطية في أمريكا)" :أصبح ُ

كو ّعاظ" ،فقد شيدت الفترة ما بعد
والقساوسة األمريكيوف يتكمموف كساسة ،والساسة يتكمموف ُ
 1946عدة تحركات دينية كبري يمكف إيجازىا في (مقار ،1992 ،ص:)339
 تدىور المكانة االجتماعية والسطوة الدينية لممؤسسة الدينية التقميدية (الرافد الرئيسي)سواء في ذلؾ جناحيا البروتستانتي أو جناحيا الكاثوليكي.
-

نفوذ ديني متعاظـ ومكانة اجتماعية أقوي لمتيار اإلنجيمي (البروتستانت) ،وباألخص
لرافده األصولي.

 انخراط قوي وممحوظ لئلنجيمييف واألصولييف في الساحة السياسية. حركة إحياء قوية لمييودية األمريكية. اتجاه قوي لبلئتبلؼ ثـ التحالؼ بيف المسيحية والييودية.المؤرخيف وعمماء االجتماع
وفي تقرير نشرتو الواشنطف بوست  26نوفمبر  1995أ ّكد الكثير مف
ّ

وتزمتاً مما كانت عميو أياـ المستوطنات األولي ،وأنيا البمد
بأنيـ يعتقدوف أف أمريكا أكثر أصولية ّ

األكثر تطرفاً دينياً بيف كؿ بمداف الغرب ،كما يقوؿ رودني ستارؾ أستاذ عمـ االجتماع ومقارنة
األدياف في جامعة واشنطف ،وزميمو روجر فينؾ في كتابيما (كيؼ صارت أمريكا كنيسة)
(العكش ،2004 ،ص.)250
لقد ش ّكؿ الفكر الديني أىـ ِ
الخصاؿ التي ُبني عمييا المجتمع األمريكي ،فاألفكار الدينية التي
حمميا البيوريتاف ىي التي ميّدت لبناء شكؿ وطبيعة العبلقات والثقافة السائدة في الواليات

المتحدة حتي يومنا ىذا ،كما ش ّكمت اإلطار العاـ ألغمب تحركات اآلباء المؤسسيف ،وفي حيف
استطاعت أوروبا أف تتحرر مف قيود التبعية الدينية واستمعت لصوت العقؿ الذي أطمقو عصر
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التيود
المتمثمة في
ُّ
التنوير ،ما زالت الواليات المتحدة ترزح تحت نير األصولية الدينية ُ
البروتستانتي ،وتقع في شباؾ وبراثف األساطير الخرافية التي تُشيعيا تمؾ األصولية ،وتُوظّؼ ليا
المفوىيف.
جيشاً مف رجاؿ الديف ُ
العرب والمسمموف في عقيدة المسيحية الصييونية
كما خمقت حركة اإلصبلح الديني عبادة إسرائيؿ ،خمقت بالمقابؿ ،الوجو اآلخر لعبادة إسرائيؿ،
عبر عف نفسيا
األصولية المذىبية التي تُعرؼ بأنيا أشد األخطار فتكاً بالبشرية ،تمؾ األصولية تُ ّ
بوضوح بحجـ ال ُكره واالزدراء والعداء الذي يحممو المسيحيوف الصياينة لكؿ ما مف شأنو العمؿ

في عكس مصمحة إسرائيؿ وبقاءىا وتوسعيا ،أما واجبيـ األخبلقي وضميرىـ التوراتي ،فيو
يدفعيـ لمحاربة أولئؾ األعداء الكفّار وتدميرىـ ،والترجمة العممية ليذه الحالة ىي بالطبع تطبيؽ
مشيئة الرب بعمؿ جاد ودؤوب مف قمة اليرـ وقاعدتو عمي حد سواء ،وعندما يقود ىؤالء الواليات
المتحدة ويسيطروا عمي اإلدارة والكونجرس ،فمما ال شؾ فيو أف السياسة الخارجية األمريكية تجاه
إسرائيؿ سوؼ تضطمع بتنفيذ أجندة المسيحيوف الصياينة المستمدة مف تبلفيؼ التوراة ،وذلؾ ما
حدث في عيد بوش االبف كما حدث سابقاً في عيد ريغاف.
ففي مطمع سنة  1986احتمت ليبيا مكانة العدو الدولي رقـ 1عند رونالد ريغاف ،فيؿ كاف لذلؾ
ارتباط بتفسيره لمنبوءات الواردة في العيد القديـ؟ طبقاً لما يقولو (جيمس ميمز) الرئيس المؤقّت
السابؽ لمجمس والية كاليفورنيا التشريعية ،نشأت كراىية ريغاف لميبيا مف كونو اعتبرىا احدي
تنبأ بيا في العيد القديـ ،واعتبرىا بذلؾ عدوة اهلل (مقار ،1992 ،ص.)387
الم ّ
أعداء إسرائيؿ ُ
فعندما كاف ريغاف حاكماً لكاليفورنيا جري بينو وبيف ميممر ،حوا اًر قاؿ فيو ريغاف" :كؿ سفر
حزقياؿ يقوؿ أف أرض إسرائيؿ سوؼ ُيعتدي عمييا مف ِقَبؿ جيوش كافرة ،وليبيا ستكوف مف بيف
ىذه األمـ ،ىؿ تعرؼ ذلؾ؟ ،إف ليبيا اآلف صارت دولة شيوعية كافرة ،وىذه عبلمة عمي أف يوـ

مجدو ليس ببعيد ،إنو يقوؿ أيضاً "سفر حزقياؿ" إف أثيوبيا ستكوف بيف قوي الشر تمؾ" (العكش،
 ،2004ص.)182
عمي غرار ريغاف ،كانت التوراة بالنسبة لمرئيس بوش االبف ىي المرشد وبئر الحكمة الذي ال
ينضب ،فقد اغترؼ مف العيد القديـ الكثير مف العبارات في خطاباتو السياسية مثؿ "إمبراطورية
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الشر" و"محور األشرار" ،وغيرىا مف عبارات عنصرية تحمؿ أقصي أشكاؿ التطرؼ الديني،
وربما أكثرىا شيرة وصفو لمحرب عمي اإلرىاب بالحرب الصميبية.
وعمي كثرة األمثمة واألدلة عمي حجـ العداء الذي ُيناصبو المسيحيوف الصياينة لمعرب

والمسمميف ،أذكر بعضاً منيا مما وقعت عميو ُمجريات البحث في ىذه الدراسة ،منيا مثبلً .في
عاـ  ،1989ما قالو بات روبرتسوف ،الذي أسس شبكة البث المسيحية ( )CBNوىي ِ
المنبر
ّ

المسيحي العاـ" :إف إسرائيؿ وأمريكا تمقائياً ىـ إلي جانب اهلل ضد اإلسبلـ الشرير" ،تصريحات
روبرتسوف تمؾ ،كانت تُبث عمي  1600مف المحطات اإلذاعية والتمفزيونية المسيحية ،وتصؿ
لجميور يقترب مف 141مميوف أمريكي ،أي ما يقرب مف نصؼ مجموع سكاف الواليات المتحدة
( .)Mesvinsky, 2012, p5وبعد  11سبتمبر  ،2001أعمف الرئيس جورج بوش ،في مناقشة
حربو ضد اإلرىاب ،أف اإلسبلـ ىو "ديف سممي" وأما تنظيـ القاعدة فبل يمثؿ الطبيعة الحقيقية
لئلسبلـ ،وقد غضب العديد مف المسيحييف الصياينة مف تصريحات الرئيس بوش ،منيـ جيري
فالويؿ الذي وصؼ محمد ،نبي اإلسبلـ" ،باإلرىابي" ،كما قاؿ جيري فاينز ،الرئيس السابؽ
لممحفؿ المعمداني الجنوبي ،لقد كاف محمد "شيطاف" ،وقاؿ فرانكميف جراىاـ بشكؿ واضح وعمني
نيابة عف العديد مف قادة اليميف المسيحي" :نحف ال نياجـ اإلسبلـ ،ولكف اإلسبلـ قد ىاجمنا،
وأعتقد أنو ديف شرير جداً وخبيث" (.)Mesvinsky, 2012, p8
سبب بات روبرتسوف جدالً كبي اًر في مقابمة تمفزيونية عندما
وفي عاـ 2002عمى سبيؿ المثاؿّ ،

وصؼ اإلسبلـ بأنو ديف عنؼ ينوي السيطرة عمى العالـ ،و ّادعى أيضا أف المسمميف األميركييف
يقوموف بتشكيؿ خبليا إرىابية بيدؼ تدمير الببلد ،أدلى روبرتسوف بتمؾ المزاعـ عمى موقعو
المسيحي شبكة بث "نادي الػ  ،"700وأظير بعض لقطات تُظير المسمميف في أمريكا ،وعندما
سألو المذيع :بالنسبة لممياجريف المسمميف ،ذلؾ يجعمؾ تتساءؿ ،إذا كاف لدييـ مثؿ ىذا االزدراء
لسياستنا الخارجية ،لماذا يريد المسمموف العيش ىنا؟ أجاب روبرتسوف" :ربما مثؿ المبشريف لنشر
عقيدة اإلسبلـ التي تنص عمي قتؿ أي كافر ،والمشكمة ىي في قوانيف اليجرة التي سمحت ليؤالء
اإلرىابييف لمعيش بيننا" ) .)Sizar, 2005, p294كذلؾ ظير بات روبرتسوف في نوفمبر عاـ
صرح بأف المسمميف أسوأ
 2002فى برنامج شبكة البث المسيحية التي تصؿ إلى  080دولة ،و ّ
مف النازييف ،ووصؼ الجيود المبذولة إلحبلؿ السبلـ في الشرؽ األوسط باعتبارىا وىـ" :إف فكرة
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أنؾ ذاىب لصنع السبلـ مع العالـ اإلسبلمي مف خبلؿ منحيـ األرض ىي وىـ مطمؽ"
(.)Daviason, 2005
وتساوقاً مع غيره مف القادة التيار المسيحي الصييوني ،انتقد القس جوف ىاجي اإلسبلـ،
والمسمموف العرب عمي وجو الخصوص ،الستيدافيـ ومياجمتيـ لمييود ،وفي كتابو Beginning
 ، Of The Endيؤكد ىاجي عمي أف" :الصراع بيف العرب والييود يذىب لما ىو أعمؽ مف أف
يكوف صراعاً عمي األرض ،وىو صراع الىوتي ،وأصؿ ىذا الصراع ىو التنافس في الكتاب
المتشدديف لمحاولة
توسع ىذا التنافس وأدي لدفع اإلسبلمييف
ّ
المقدس بيف اسحؽ واسماعيؿ ،وقد ّ

ويعتبر ىاجي حماس وايراف ىـ رأس الحربة التي تقود ىذا الفكر ،ويعتبر أف روسيا
قتؿ الييود"َ ،
تحالفت مع العرب ضد إسرائيؿ والغرب ،وأف واجب المسيحية الصييونية الوقوؼ إلي جانب

إسرائيؿ والدفاع عنيا ضد اإلسبلـ والمسمميف (.)Mesvinsky, 2012, p8
 5.2.3اليميف الييودي واليميف المسيحي رابطة عضوية
إف اإلعبلـ اإلخباري القومي في الواليات المتحدة خاضع لييمنة المسيحية الصييونية ،الذيف
شجعوف خط العنؼ المؤيد إلسرائيؿ ،وتعود جذور ىذا
بتحالفيـ مع اليميف الييودي في إسرائيؿُ ،ي ّ

التحالؼ إلي عاـ  1977عندما تسمّـ مناحيـ بيجف السمطة ،فقد دعت دراسة أُجريت في (معيد
دراسات الييودية المعاصرة) في الجامعة العبرية بالقدس عاـ " ،1978األصولييف األمريكييف
واسرائيؿ إلي تعميؽ العبلقة بيف االثنيف" ،وأصبحت ىذه الدراسة دليؿ عممي لتعميؽ الروابط بيف
الممولوف األقوياء الذيف دعموا الميكود مف اإلنجيمييف في الواليات المتحدة
وقرر بعدىا
الطرفيفّ ،
ّ
لتقوية ىذا التحالؼ (سباناوس .)2003 ،ولقد احتضف بيجف نفسو المسيحييف الصياينة ومتّف
العبلقات معيـ عندما أنعـ عمي زعيـ مف أبرز زعمائيـ ،وىو قائد منظمة (األغمبية األخبلقية)
يقدموف خدمات جميمة إلسرائيؿ (مقار،
جيري فالويؿ ،بوساـ جابوتنسكي الذي ال ُيمنح إال لمف ّ
 ،1992ص.)375

وفي ذلؾ دأبت الصييونية الييودية عمي السير بوتيرة ُمتسقة مع نظيرتيا المسيحية ،ففي أعقاب
األزمة التي واجيت المجتمع اإلسرائيمي بعد حرب  ،1973وبانسجاـ كامؿ مع األصولية
إحياء نشطاً لمغاية مصدره الواليات المتحدة ،لحركة زيموتية
األمريكية .شيدت أرض فمسطيف
ً
أسسو الحاخاـ
(متطرفة) جديدة،
ّ
تتصدرىا كتمة المؤمنيف (غوش إيمونيـ) وحزب كاخ الذي ّ
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األ مريكي مائير كاىانا ،ويدعميا بقوة وانضواء كامؿ األصوليوف المسيحيوف والييود في الواليات
المتحدة (مقار ،1992 ،ص.)358
يتمثّؿ الجانب األكثر أىمية في التحالؼ بيف المسيحية اإلنجيمية واليميف اإلسرائيمي بتأثير
المنظّمات المسيحية عمى العبلقات بيف إسرائيؿ والواليات المتحدة ،تشارؾ ىذه المنظمات ،التي
تتمتع ببنية تحتية تنظيمية متطورة وبموارد مالية ىائمة ،في العمميات الدبموماسية المصيرية،
وتُسمع صوت اليميف االستيطاني في واشنطف بقوة غير مسبوقة ،عمى سبيؿ المثاؿ ،فيي تمارس
ضغوطًا ىائمة عمى البيت األبيض ،سواء كاف فيو رئيس ديمقراطي أـ جميوري ،لتجنب تعزيز
أية تسوية سياسية بيف إسرائيؿ والفمسطينييف ).(Shlezinger, 2015
ونتيجة لذلؾ التحالؼ برزت عدة منظمات في إسرائيؿ بدعـ مف المسيحييف اإلنجيمييف تعمؿ عمي
مصادرة وتيويد األراضي والممتمكات الفمسطينيةِ .
وكمثاؿ ،تعتبر منظمة (عتيرات كوىنيـ)
تأسست مطمع سبعينيات القرف الماضي ،ذراع إسرائيؿ ،غير الرسمية،
الييودية المتدينة التي ّ
والمسئولة عف تيويد البمدة القديمة في القدس الشرقية ومحيطيا ،وتعمؿ بالتنسيؽ مع الجماعات

اإلنجميكانية األمريكية التي تُقدـ ليا دعماً مالياً وسياسياً ،ويتولي الوزير األسبؽ الحاخاـ بني
أيالوف ،الذي ُيعتبر أحد قادة المنظمة ،التنسيؽ مع الجماعات المسيحية الصييونية ،وتعمؿ
المنظمة عمي تيويد القدس مف خبلؿ استصدار ق اررات مف محاكـ االحتبلؿ لمسيطرة عمي

بح ّجة أنيا كانت ممموكة لمييود في السابؽ (النعامي.)2015 ،
المنازؿ والعقارات الفمسطينيةُ ،
أسس
أسس اليميف المسيحي عبلقات قوية وتحالفات مع اليميف الييودي داخؿ إسرائيؿّ ،
وكما ّ

أيضاً تحالؼ قوي مع الييود األمريكييف .يقدـ ناثاف بيرلموتر مف عصبة مقاومة االفتراء التابعة

لمنظمة بناي بريث شرحاً واضحاً حوؿ أسباب تأييد ييود أمريكا لميميف المسيحي فيقوؿ" :يشعر
بأنو بكيفية ماُ ،يش ّكؿ نموذجاً لمييودي األمريكي ،مف حيث أنو يقيس كؿ قضية في حياتو
بمقياس وحيد ،ىؿ ىي في مصمحة الييود ؟ فإذا كاف الجواب عف السؤاؿ كافياً ،انتقؿ بعد ذلؾ

لؤلمور الثانوية" (ىالسؿ ،2005 ،ص.)81
وعف طبيعة الصراع العربي اإلسرائيمي في ثمانينيات القرف العشريف ودور األصولية األمريكية
يقوؿ غور فيداؿ مقدـ كتاب إسرائيؿ شاحاؾ (التاريخ الييودي)" :ما فعمتو أمريكا ىو تحويؿ
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العرب الذيف كانوا يوماً أصدقاءنا إلي أعداء ،وفي ىذه األثناء أخذ التضميؿ اإلعبلمي في شأف
المنمقة ،عدا دافع
ما يجري في الشرؽ األوسط يتعاظـ ،والضحية الرئيسية ليذه األكاذيب
ّ

يبتزىـ باستمرار إرىابيوف محترفوف مثؿ بيغف
الضرائب األمريكي ،ىـ ييود أمريكا الذيف كاف ّ
وشامير ،واألسوأ ىو أف المثقفيف األمريكييف ،باستثناء قمة شريفة ،تخمّوا عف الميبرالية لمدخوؿ في
سمسمة مف التحالفات مع اليميف المسيحي وتجمع البنتاغوف الصناعي ،في عاـ  1985عندما

وصؿ الييود إلي المسرح األمريكي وجدوا تفكي ار ليبرالياً وسياسييف ليبرالييف متعاطفيف معيـ وأكثر
اىتماماً بمصالح الييود ،أما اآلف فمصمحة الييود تقضي بالتحالؼ مع األصولييف البروتستانت
(شاحاؾ ،1995 ،ص .)6ولقد ذىب جاؾ تورزايمر المدير التنفيذي لمفرع األمريكي في المنظمة
الصييونية العالمية إلي أبعد مف ذلؾ عندما قاؿ" :انو مف الطبيعي أف يتعانؽ الصييونيوف مع
اليميف المسيحي ،ذلؾ أف المتطرفيف في الجناح اليميني ىـ حمفاء طبيعيوف لمصييونية ،وليس
الميبراليوف" (ىالسؿ ،2005 ،ص.)81
إ ّنو تحالؼ سياسي جديد ًّ
نسبياً ،يعتمد عمى تقاطع المصالح وعمى قاعدة أيديولوجية مشتركة ،مف
ناحية المصالح ،فبشكؿ مماثؿ لقيادة المستوطنيف ،يعارض اإلنجيميوف بشكؿ شديد تقسيـ الببلد

كحؿ محتمؿ لمصراع اإلسرائيمي الفمسطيني ،ولكف عمي النقيض مف المستوطنيف ،فإنيـ يقوموف
بذلؾ انطبلقاً مف إيمانيـ بأف انتشار المستوطنات الييودية في جميع أرجاء إسرائيؿ التوراتية ،ىو
بمثابة شرط مسبؽ لممجيء الثاني لممسيح ).(Shlezinger, 2015
عمي الرغـ مف أف التحالؼ بيف اليميف الصييوني واليميف المسيحي انطمؽ مف عقد سبعينيات
القرف العشريف ،إال أف فترة ازدىاره كانت بفوز الميكود عاـ  .1996فبعد وقت قصير مف اغتياؿ
رابيف ،ساعد فوز الميكود بانتخابات  ،1996عمى إعادة إحياء ىذا التحالؼ ،خاصة مع صعود
بنياميف نتنياىو إلى رئاسة الحكومة ،فقد كاف نتنياىو قد أقاـ عبلقات وطيدة مع المنظمات
شجع
المسيحية الصييونية ،خبلؿ خدمتو مندوب إسرائيؿ الدائـ باألمـ المتحدة في نيويورؾ وقد ّ

حمفاءه في اليميف المسيحي ،عمى شف الحمبلت اإلعبلمية ضد مسيرة السبلـ ،في ىذا
نتنياىو
َ

السياؽ قاـ نتنياىو بدعوة القيادات المسيحية األصولية األميركية ،لعقد مؤتمر في إسرائيؿ،

شنت تمؾ المنظمات
إلعبلف دعـ موقفيا المعادي لعممية السبلـ ،وعند عودتيـ لمواليات المتحدةّ ،

حممة إعبلمية ،رّكزت عمى انتقاد مقترح تقسيـ القدس (أبو شرخ .)2011 ،فقد ت أّرس نتنياىو
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المجمس اإلسرائيمي المسيحي ،فدعا  17مف القادة األصولييف واإلنجيمييف لزيارة إسرائيؿ بمف فييـ
دوف آركي رئيس التحالؼ الوطني اإلنجيمي ،وبراند جوستانسوف رئيس المذيعيف الوطنييف
الدينييف ،ودونالد ويمدموف رئيس االتحاد العائمي األمريكي ،ىؤالء القادة الذيف يمثموف مبلييف
المسيحييف ،وقّعوا عمي عريضة ُيعربوف فييا عف األمؿ بأف ال تتخمي أمريكا أبداً عف إسرائيؿ

(ىالسؿ ،2005 ،ص .)89كما استخدمت حكومة نتنياىو المسيحييف الصياينة األمريكييف في

ث في  22أكتوبر
استراتيجية أخرى سعت إلى تقويض مفاوضات أوسمو المتعثرة أصبلً ،حيث ُب ّ
 ،1997مف خبلؿ صوت إسرائيؿ (راديو إسرائيؿ) ،أف السمطة الفمسطينية تقوـ باضطياد األقمية

مدعية أنو وفقاً
المسيحية في فمسطيف ،بعد ذلؾ بيوميف نشرت صحيفة جيروزاليـ بوست الخبر ّ
لمعمومات سرية حصمت عمييا الحكومة اإلسرائيمية ،أف األقمية القميمة المسيحية الباقية في
تتعرض الضطياد وحشي عمي يد األغمبية المسممة ،كما زعـ التقرير أف المقابر واألديرة
فمسطيف ّ
المسيحية قد ُد ّمرت وقُطعت عنيا خطوط الياتؼ وأف السمطة الفمسطينية سيطرت عمي الكنائس

لتكوف بمثابة "أبواؽ لياسر عرفات" ،وفي غضوف شير قاـ عضو الكونجرس األمريكي J.C.

) Watts (R-OKبترديد ىذه االتيامات في واشنطف وطالب بإيقاؼ مبمغ  307مميوف دوالر
كانت الواليات المتحدة قد خصصتيا لدعـ السمطة الفمسطينية ).)Kuttab, 2004
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 3.3المبحث الثالث :منظمات اليميف المسيحي وعبادة إسرائيؿ
 1.3.3الكنيسة وتفريخ منظمات اليميف المسيحي
بعد ىجرة البيوريتاف لمواليات المتحدة ،ترّكزت السيطرة الثقافية الواضحة لمبروتستانت عمي قاعدة
اء وعراقة .عادةً ما كاف البروتستانت ىـ
متينة مف العائبلت والمؤسسات األمريكية األكثر ثر ً
األوائؿ في االستيطاف في كؿ مكاف داخؿ المستعمرات األمريكية ،وكاف مف الطبيعي أف يستحوذ

ورثتيـ عمي معظـ مواقع النفوذ والتأثير ،وكاف أصحاب القيادة األمريكية في نياية القرف التاسع
عشر ،في غالبيتيـ ممف يحمموف أسماء أنجموسكسونية أو أسكتمندية أو جرمانية ،مما يعكس
القوة المستمرة ليذه المجموعات العرقية البروتستانتية (مارسدف ،2000 ،ص.)25
لقد وجدت الييودية في اإلنجيمية الصارمة التي خمقيا الفكر التدبيري ،الذي يعتمد عمي مخاطبة
الحد األدني مف القدرات العقمية لمجماىير ،تربة صالحة في الروح األمريكية لتنظيـ صفوفيا
الجتياحيا وترويج بضاعتيا وتوظيؼ التفسيرات في غسؿ األدمغة ،وتعزيز مصادر الدعـ
المادي والمعنوي المطموب لبموغ أىدافيا ،فيقوؿ عنيـ رجؿ األعماؿ األمريكي ىنري فورد الذي
تعرض ليجمة شرسة منعت صدور كتابو (الييودي العالمي) لفترة طويمة": .إف عامة الشعب
ّ

يؤمنوف بالييودية أكثر مف الييود أنفسيـ ،وذلؾ مف خبلؿ ما يتمقّونو مف أفكار عبر منابر الوعظ
وتحررىا فيما تبثّو
والدوريات الييودية الشعبية ،لقد سيطر الييود عمي الكنيسة في معتقداتيا
ّ

تنوع اجتماعي ضعيؼ بيف طبقات المجتمع ،واف كاف ىناؾ مكاف يمكف أف تُدرس
منابرىا مف ّ
فيو مشكمة الييود ،وىو ممتزـ بما جاء بالكتاب المقدس ،فيذا المكاف ىو الكنيسة المعاصرة ،لكنيا
اآلف تديف بالوالء لمدعاية الييودية دوف شعور أو تفكير (فورد ،2013 ،ص.)529
ىذا اليميف المسيحي الذي تكمف جذور أفكاره الدينية اليمينية الحديثة في التطور الفريد
لمبروتستانتية األوربية ،وبخاصة فيما يتعمؽ بالمعتقدات القدرية وعبلقة أمريكا بالتدبير اإلليي،
ىذا االعتقاد أدى إلى بروز مجموعة مف الجماعات والمنظمات الضاغطة ذات الطابع الديني،
التي أصبحت تتمتع بنفوذ كبير داخؿ الواليات المتحدة األمريكية ،فباتت تُعتبر مف الفاعميف
األساسييف في السياسة األمريكية .ومف أوائؿ ىذه المنظمات (الفدرالية األمريكية المؤيدة
أسسيا عاـ 1930القس
لفمسطيف)  Pro-Palestine Federation Of Americaوالتي ّ

تأسست في العاـ ( 1942منظمة المجمس المسيحي الفمسطيني) Christian
تشارلز راسؿ ،كما ّ
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 Council Of Palestineعمي قاعدة وعد بمفور وتحقيقاً لو ،مف القساوسة البروتستانت،
وشخصيات مالية وسياسية وحكومية بارزة ،رفعت ىذه المنظمات شعار األرض الموعودة
والشعب المختار ،وربطت بيف الشعاريف (السماؾ ،2004 ،ص .)62ولعؿ أبرز التجمعات
المسيحية الصييونية في الثبلثينيات واألربعينيات ،كانت المجنة الفمسطينية األمريكية والتي
ضمت عدد كبير مف رجاؿ الديف ،وأعضاء الكونجرس والوزراء عند التأسيس ،وكاف ىدفيا تنظيـ
ّ
مساعي غير الييود بفاعمية لمتعاوف مع ىذه القضية ،وتطوير وعي الرأي العاـ األمريكي بيف

غير الييود حوؿ النشاطات الصييونية ،وأغراضيا وانجازاتيا في فمسطيف (شريتح،2005 ،
ص.)93
 1.3.3السفارة المسيحية الدولية بالقدسInternational Christian Embassy :

تأسست ىذه المؤسسة كسفارة تمثؿ  1400ىيئة مسيحية حوؿ العالـ رداً عمي سحب السفارات

الدولية مف القدس الغربية بعد أف ضمتيا إسرائيؿ ،ومنذ عاـ  1980تحولت السفارة المسيحية
إلي أىـ مؤسسة مسيحية صييونية في القدس ،ونداً لموكالة الييودية بعد أف انضـ إلي داعمييا
نسؽ جمع التبرعات مف 47
كؿ الحركات المسيحية الصييونية في العالـ ،ليا مكاتب تمثيؿ تُ ّ

بمد ،وتُنظّـ الدعـ السياسي واالقتصادي المطموب إلسرائيؿ ،مكاتبيا التمثيمية تشمؿ بمداناً غنية
وأخري ال يجد شعبيا ما يأكمو ،ومع ذلؾ ساىمت كنائس في بمداف ُمعدمة مثؿ تنزانيا وزيمبابوي

في التبرع لتوطيف الييود الروس في الضفة الفمسطينية (عواركة ،2006 ،ص.)161

في عاـ  1980فتحت السفارة المسيحية أبوابيا في القدس ،في احتفاؿ حضره آنذاؾ تيدي كوليؾ
رئيس ما يسمي (بمدية القدس) ،وممثموف عف حكومة بيجف ،وكانت غايتيا إنشاء سفارة في
القدس مف أجؿ مسيحيي العالـ الذيف يؤيدوف سياسات إسرائيؿ (الباش .)2014 ،وجيّزت

الحكومة اإلسرائيمية ليا منزالً في غرب القدس ،كانت تممكو عائمة سعيد الفمسطينية التي ينحدر
منيا الكاتب الفمسطيني األمريكي المعروؼ ادوارد سعيد ،األستاذ في جامعة كولومبيا ،وآؿ سعيد
ىـ مف بيف المبلييف مف الفمسطينييف الذيف اُنتزعت منيـ بيوتيـ ويعيشوف في المنفي (ىالسؿ،
عرؼ السفارة نفسيا عمى موقعيا اإللكتروني بأنيا تعمؿ وفؽ قنوات اتصاؿ
 ،2005ص .)87وتُ ِّ
مصممة لنشر وجية نظر الكتاب المقدس القائمة بضرورة إعادة "شعب إسرائيؿ" إلى "أرضو"،
ّ
التحيز ومعاداة السامية" ،وتمتمؾ السفارة
وفي ىذا اإلطار ترى أف مف ميمتيا محاربة "الجيؿ و ّ
 88

العديد مف قنوات التواصؿ اإلعبلمية مع اآلخريف مثؿ "خدمة أخبار السفارة المسيحية" ،وىي
عبارة عف نشرة يومية يتـ إرساليا عبر البريد اإللكتروني ،باإلضافة إلى الخدمات اإلخبارية،
والبث عبر راديو "الوطف القدس" ،وشراكة مع صحيفة جيروزاليـ بوست ،ومجمة "شيء مف
القدس" ،وتضيؼ المنظمة عمى موقعيا اإللكتروني" :نعمؿ مف أجؿ الوقوؼ إلى جانب الشعب
الييودي ،عف طريؽ التعاوف بشكؿ وثيؽ مع السفارات اإلسرائيمية بالخارج ،ومنظمات ميمة في
الخارج لتشجيع السياحة المسيحية إلى إسرائيؿ" (البنداري.)2015 ،
ومف أبرز نشاطات السفارة المسيحية الدولية ،إطبلؽ حمبلت عمى الساحة الدولية بيدؼ التشجيع
سيما
عمى شراء البضائع اإلسرائيمية في ظؿ تنامي حمبلت مقاطعة إسرائيؿ في أوروبا ،ال ّ
مقاطعة منتجات المستوطنات المقامة عمى األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ  .1967وتطمؽ

السفارة المسيحية الدولية في إسرائيؿ إعبلنات دعما لممنتجات اإلسرائيمية ،تيدؼ الحممة إلى
التوجو لمسوؽ المسيحي ،وخصوصا لمئات المبلييف مف المسيحييف اإلنجيمييف في جميع أنحاء
العالـ ،بيدؼ تشجيعيـ عمى شراء المنتجات اإلسرائيمية في مجاالت مختمفة :الغذاء ،األزياء،
المتطورة (دكة.)2015 ،
المنتجات االستيبلكية ومنتجات الرعاية والمنتجات التكنولوجية
ّ
أما في الواليات المتحدة فتعمؿ السفارة المسيحية الدولية بشكؿ وثيؽ مع جماعات الضغط
الييودية والموالية إلسرائيؿ ،مثؿ "حممة العمؿ العاـ المسيحي اإلسرائيمي" Christian Israel
) Public Action Campaign (CIPACوىي منظمة تابعة لمسفارة المسيحية الدولية،
باإلضافة لشبكة اإلذاعات المسيحية التي كاف يقودىا بات روبرتسوف ،وتحالؼ الوحدة الوطنية
مف أجؿ إسرائيؿ  The National Unity Coalition for Israelالتي ساىمت في االستيطاف
الييودي الغير شرعي (.)Sizar, 2005, p129
 3.3.3المؤتمر المسيحي الصييونيChristian Zionist Conference :

عقدت المنظمة مؤتمرىا األوؿ في بازؿ بسويس ار 27ػ ػ  29أغسطس  ،1985أي في نفس مكاف
انعقاد المؤتمر الصييوني األوؿ  ،1897وىي منظمة تضـ عدداً مف الييئات ،ومنيا مف يمتمؾ
مطبوعات وقنوات إعبلمية تستخدـ كميا مصطمح المسيحية الصييونية ببل حرج ،وقد عقدت
مؤتمرىا الثاني في القدس  14_10أبريؿ  1988بمناسبة االحتفاؿ بما أسموه الذكري األربعيف
الستقبلؿ إسرائيؿ (القدوسي ،ص .)18تقوؿ جريس ىالسؿ التي كانت تعمؿ في البيت األبيض
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وشاركت في حضور المؤتمر األوؿ" :كنت واحدة مف بيف  589شخصاً مف  27دولة يشاركوف
في مؤتمر األياـ الثبلثة ،وعقدنا جمسات بمعدؿ  12ساعة في اليوـ واستمعنا لقادة إسرائيمييف
ومسيحييف كبار ،لقد استغرقت االجتماعات  36ساعة ،ذىب  99بالمئة منيا عمي السياسة ،لـ
ُيبد المؤتمر أي اىتماـ بالمسيح ،كاف منشغبلً فقط بمعرفة كيؼ تستطيع إسرائيؿ دعـ الرزنامة

السياسية لمقدرييف ،وكيؼ يستطيع القدرّيوف دعـ الرزنامة السياسية لئلسرائيمييف (ىالسؿ،2005 ،

ص .)88وقاؿ البياف الصادر عف المؤتمر" :إف المسيحية الصييونية ىي صييونية كتابية ،ليذا

نحف ُنعمف حبنا إلسرائيؿ والشعب الييودي ،وتشجيعنا لعودة كؿ الييود مف الشتات إلي األرض،
إننا ندعو كؿ الدوؿ التي تعترؼ وتحترـ وعد اهلل لمشعب الييودي بإعطائيـ مممكة كنعاف كمممكة
نيائية ،وفي نفس الوقت أف يؤمنوا بوعوده الخاصة لكؿ ذرية إبراىيـ" (القدوسي ،ص.)19
وبني مؤتمرىا الثاني  1988عمي فكرتيف رئيسيتيف ىما" :عبلقة إسرائيؿ الخاصة باهلل كشعب"،
ُ

عجؿ بالمجيء الثاني
والثانية" :أف عودة الييود إلي فمسطيف وتأسيس الدولة ،حسب فكرىـُ ،ي ّ

لممسيح" ،وقاـ اسحؽ شامير بإلقاء كممة االفتتاح ،وأ ّكد في كممتو بكؿ وضوح استم ارره في تثبيت
وقدـ الكممة الرئيسية ليذا المؤتمر ،جوف ويمياـ ،وبدأىا بالقوؿ" :اذكروا
أركاف الدولة الصييونيةّ ،
أنكـ أنتـ األمـ قببلً في الجسد ..أنكـ كنتـ في ذلؾ الوقت بدوف مسيح ..أجنبييف عف رعوية
إسرائيؿ وغرباء في عيود الموعد ..ال رجاء لكـ وببل إلو في العالـ ..أما اليوـ فقد أصبحتـ
إسرائيؿ اهلل"ُ ،متحدث آخر في المؤتمر وىو فاف در ىوفف تحدث عف "مؿء األمـ" أو انتياء زمف
األمـ وعودة اهلل إلسرائيؿ" :إف الكنيسة التي ال تتبع ىذه الطريؽ (تأييد إسرائيؿ) سوؼ تنتيي

مثؿ الدخاف" .وقد أصدرت ىيئة السفارة المسيحية في القدس والمنظمة ليذا المؤتمر كتيباً عنو
تحت عنواف "األسس الكتابية لمصييونية المسيحية" ،ووضعت فيو آيات مف "الكتاب المقدس"،
تقدمو عمي أنو رجؿ حرب عنصري ينحاز
قدـ المسيح عمي أنو رجؿ سبلـّ ،
وبدالً مف أف تُ ّ
إلسرائيؿ ،وفي نياية المؤتمر ناقش المجتمعوف عبلقة إسرائيؿ بوسائؿ اإلعبلـ ،وفيو ارتفعت
أصوات بأف اإلعبلـ العالمي ال ييتـ كثي اًر إلسرائيؿ ،حيث "يعيش الييود في رعب مف
الفمسطينييف"! ،ىذا المؤتمر الذي حضره اسحؽ شامير رئيس الوزراء ،ووزير الدفاع اسحؽ رابيف،
وكثير مف قادة الجيش اإلسرائيمي ،وو ازرة الخارجية ،وقادة الحركة المسيحية الصييونية ،قد ُرفض
تماما مف كؿ رؤوس الكنائس المسيحية في القدس ،األرثوذوكس والكاثوليؾ واإلنجميكاف ، ،وأدانتو

كؿ كنائس الشرؽ األوسط والكنائس الغربية في العالـ (لمعي ،1993 ،ص.)139-135
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 9.3.3جيري فالويؿ واألغمبية األخالقيةJerry Falwell & Moral Majority :

بعد معارضة جيمي كارتر لتشريع اإلجياض ،نشط اليميف المسيحي عمي المستوي المحمي بدالً

فتكونت منظمة
مف المستوي القومي لدعـ مرشحيف الكونجرس ومقاعد حكاـ الواليات المتحدةّ ،
األغمبية األخبلقية عاـ  1979بقيادة القس جيري فالويؿ لحشد 3مبلييف ناخب النتخابات عاـ
 ،1980وبالفعؿ أصبح اليميف المسيحي قوة مؤثرة في فوز الرئيس ريغاف وبعض أعضاء مجمس
الشيوخ مثؿ جيمس ىيممز وأوري ىاتش ،واختار ريغاف عدداً مف ُنشطاء اليميف المسيحي لتولي

مراكز ميمة في اإلدارة (اإلمبراطورية ج ،2001 ، 1ص .)258عمؿ فالويؿ عمي تقديـ برنامج
ديني اسمو "ساعة مف أزماف اإلنجيؿ" ،يتـ إذاعتو مف  392محطة تمفزيونية ،وحوالي 500
محطة إذاعية كؿ أسبوع ،كما أنو قاـ بتنظيـ رحبلت إلي إسرائيؿ لممسيحييف الذيف ُولدوا مف
جديد ،كما يسمييـ (الطويؿ ،1997 ،ص .)93وتتمًخص عقيدة القس فالويؿ بقولو" :عمي كؿ
مسيحي أف يدعـ إسرائيؿ ،إذا فشمنا في حماية إسرائيؿ لف نبقي ميميف في نظر اهلل" (ىالسؿ،
 ،2005ص.)92
قدمو فالويؿ ومنظمتو إلي إسرائيؿ ،والتي تُوردىا جريس
ومف األمثمة البارزة عمي الدعـ الذي ّ
ىالسؿ في كتابيا (يد اهلل) :في عاـ  1998ساعد فالويؿ عمي تنظيـ لقاء بيف رئيس الحكومة
اإلسرائيمية نتنياىو ،ومؤيدي إسرائيؿ المسيحييف ،بمف فييـ قادة المحفؿ المعمداني الجنوبي
موريس تشامباف وريتشارد الند وجوف ىاجي مف ساف انطونيو ،تعيّد المسيحيوف باستنفار
جماعاتيـ ضد الضغوط التي تمارسيا إدارة كمينتوف عمي إسرائيؿ لحمميا عمي التخمي عف

أراضي فمسطينية ،وأبمغ فالويؿ نتنياىو بوجود  200ألؼ كاىف إنجيمي في أمريكا "سنطمب منيـ
جميعاً عبر البريد االلكتروني والفاكس والرسائؿ والياتؼ أف يتوجيوا إلي منابرىـ الكنسية ،وأف
يستخدموا نفوذىـ لدعـ دولة إسرائيؿ ورئيس وزرائيا" (ىالسؿ ،2005 ،ص.)89
 5.3.3بات روبرتسوف واالئتالؼ المسيحي األمريكي )Pat Robertson & (ACC

إف أخطر ما شيدتو سنوات الثمانينيات في أمريكا ىو التحالؼ بف اليميف المسيحي مف ناحية،

واليميف الجديد في الحزب الجميوري مف ناحية أخري ،إذ وجد اليميف المسيحي طريقو إلي داخؿ
الحزب الجميوري متحالفاً مع اليميف السياسي ،وبالرغـ مف أف اليميف المسيحي ساىـ في ترشيح
صوتوا لبوش ،إال أنو في
بوش في انتخابات الرئاسة عاـ  1988فحوالي  %80مف اإلنجيمييف ّ
محاولة الستعراض القوة دفع بأحد قادتو وىو المبشر التمفزيوني بات روبرتسوف لمترشح لمرئاسة،
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أسس بات روبرتسوف منظمة االئتبلؼ المسيحي American Christian
وفي نفس العاـ ّ

 Coalitionالتي أصبحت القوة المحركة لميميف المسيحي (اإلمبراطورية ج،2001 ،1

ص .)259وقد أعمنيا روبرتسوف صراحة واضحة في مبدأ األمر ،فيو إذا ما وصؿ إلي السمطة،
مسجمة في التوراة وسائر
وسيحوؿ تمؾ الكممة كما ىي
فسيحكـ ب ػ "كممة اهلل" التي ال تُخطئ،
ِّ
ّ
أسفار العيد القديـ ،إلي تشريعات وقوانيف ُيدار عمي أساسيا المجتمع األمريكي وحياة مف فيو،
وبالتالي حياة الجنس البشري ،تنفيذاً لمرسالة (مقار ،1992 ،ص .)291بعد فشؿ روبرتسوف في

االنتخابات الرئاسية أخذ يصرؼ جيداً أكثر في تطوير منظمة االئتبلؼ المسيحي األمريكي.
وحسب تقديرات بات روبرتسوف فإف االئتبلؼ المسيحي وصؿ عدد أعضاؤه إلي  1,5مميوف
عضو مف المتبرعيف والمؤيديف ،وتواجد في  25والية مف خبلؿ  50ألؼ عضو قيادي و 25
ألؼ عضو ارتباط بالكنائس ،ولدي االئتبلؼ المسيحي نظاـ اتصاالت متقدـ يستطيع الوصوؿ
يومياً إلي المبلييف ،سواء عبر الشبكة التمفزيونية الدينية  CBNأو اإلنترنت أو البريد اإللكتروني
أو البريد السطحي والياتؼ والفاكس (االمبارطورية ج ،2001 ،1ص.)259
كما أُنشئ ىذا االئتبلؼ ليكوف الذراع المسيحية لػ آيباؾ "المجنة األمريكية اإلسرائيمية لمشئوف
العامة" ،وصنواً ليا ،أي مظمة لمكونات ما يمكف أف يطمؽ عميو اسـ "الموبي المسيحي
الصييوني" ،ونجوـ االئتبلؼ ىـ قادة التيار األصولي ،جيري فالويؿ ،وبات روبرتسوف ،وجيمي
بيكر ،وجيمي سواجرت ،وىدؼ االئتبلؼ تجييش الجماىير المسيحية األمريكية العريضة ،في
"صوف القيـ
تيار الدعـ األصولي إلسرائيؿ ،وفي مسيرة األصولييف إلي البيت األبيض تحت راية َ

األمريكية األصيمة" (مقار ،1992 ،ص.)379

كما تجمع منظمة روبرتسوف التبرعات لتغذية صندوؽ الصييونية المعروفة باسـ "النداء الييودي
الموحد" ،وتش ّكؿ ىذه التبرعات أحد أىـ المصادر لتمويؿ مشروع إعادة بناء ىيكؿ سميماف في
القدس ،كذلؾ يقوـ ببيع السندات المالية مف أجؿ توطيف الييود السوفيات في إسرائيؿ (السماؾ،
 ،2004ص .)146إلي جانب ذلؾ تعتبر شبكة روبرتسوف اإلذاعية المسيحية مف بيف المحطات
األكثر نشاطاً ،كما تممؾ منظمة روبرتسوف جامعة معتمدة منذ السبعينات وتصدر نشرة إخبارية
حرض مف خبلليا عمى التأكيد أف إسرائيؿ ىي أمة اهلل المفضمة ،وأنيا تؤيد احتبلليا لؤلراضي
تُ ّ
العربية ،وتعتبر العرب أعداء اهلل (بمخضر ،2006 ،ص.)149
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 2.3.3معبد القدس )Jerusalem Temple Foundation (JTF

أسسيا تيري رايزنيوفر ،وستانمي جولدفوت وىو عضو سابؽ في عصابة
معبد القدس ىو مؤسسة ّ

شتيرف ،وتُعتبر مؤسسة معبد القدس مف أشد المؤسسات تطرفاً مف حيث توجياتيا والتزاميا
الصارـ بضرورة تدمير المسجد األقصي واعادة بناء الييكؿ الييودي (.)Sizar, 2005, P129
وفي ىذا اإلطار ىناؾ العديد مف المؤسسات والشخصيات التي ال تعرؼ الممؿ في البحث عف
وسائؿ لتدمير المسجد األقصي .وبخصوص مؤسسة معبد القدس تُدلي الكاتبة جريس ىالسؿ،
في كتابيا النبوءة والسياسة ،بشيادتيا حوؿ السعي المحموـ لمقائميف عمي المؤسسة" :إف
تبرعوا بسخاء إلي اإلرىابييف الييود ،يتضمنوف ،فيمف يتضمنوف،
المسيحييف األصولييف الذيف ّ
تيري رايزنيوفر أحد أقطاب صناعة النفط والغاز والذي يقوـ بزيا ارت دورية لمبيت األبيض،

والدكتور ىمتوف ساتوف رئيس منظمة (البعثة إلي أمريكا) ،والدكتور جايمس ديموخ راعي الكنيسة
المعمدانية في ىيوستف ،الذي ازرني في شقتي في واشنطف وتباىي أمامي بأنو مع اآلخريف أنشأوا
مؤسسة معبد القدس ،خصيصاً مف أجؿ أولئؾ الذيف يعمموف عمي تدمير المسجد وبناء المعبد،
لقد قاؿ لي أنيـ أرسموا  50ألؼ دوالر إلي منظمة الدفاع الييودية اإلرىابية الرسمية التي أُدينت
بالتخطيط لتدمير المسجد األقصي" (ىالسؿ ،2003 ،ص.)21
يتمكف ىؤالء القادة المسيحييف ومؤسساتيـ مف الوصوؿ ،بشكؿ منتظـ ألكثر مف  100مميوف
مسيحي أمريكي ،مف خبلؿ أكثر مف 100ألؼ مف القساوسة ،وميزانيات تتجاوز مبمغ 300
مميوف دوالر سنوياً بكثير ،ش ّكمت قاعدة عريضة وتحالؼ قوي في بمورة وتحفيز المسيحييف
الصياينة لدعـ إسرائيؿ اليوـ (.)Sizar, 2005, p131
باإلضافة ليذه المنظمات ىناؾ المئات مف منظمات اليميف المسيحي ،التي تؤمف بالتدبيرية
تقدـ الدعـ ،بكافة أشكالو إلسرائيؿ ،خصوصاً دعـ سياسات االستيطاف
وعصمة الكتاب المقدس و ّ
اإلسرائيمي ،يذكر منيا ستيفف سيزار منظمة  ,Jews for Jesus:ومنظمة Bridges For
 ،Peace :ومنظمة ,Christian Friends of Israel :وغيرىا وىي تشكؿ قاعدة رئيسية في
رسـ السياسة الخارجية األمريكية تجاه إسرائيؿ ،والصراع العربي اإلسرائيمي عموما ،كما ستتناوؿ
أسسيا القس جوف
الدراسة في الفصوؿ البلحقة منظمة مسيحيوف متحدوف مف أجؿ إسرائيؿ التي ّ

ىاجي والتي تُعرؼ اختصا اًر باسـ (كوفي) ،وتعتبر أىـ منظمات اليميف المسيحي دعماً إلسرائيؿ

في حقبة الرئيس بوش االبف الرئاسية وحتي تاريخ كتابة ىذه الدراسة.
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 7.3.3مايؾ ايفانز وفريؽ الصالة مف أجؿ القدس (Mike Evans & )JPT

القس مايؾ ايفانز ىو عمي نطاؽ واسع ،أحد المتحدثيف باسـ المسيحية الصييونية ،إنو ليس فقط

صاحب المؤلفات األكثر مبيعاً ،بؿ باإلضافة لذلؾ لو حضور دائـ في محطة  ،BBCومحطات
التمفزة األمريكية الرئيسية ،وىو صاحب العديد مف المقاالت التي نشرت في (ووؿ ستريت
جورناؿ) ،و(جيروزاليـ بوست) ،وىو مؤسس "فريؽ الصبلة مف أجؿ القدس" Jerusalem 2002
 Prayer Teamالتي تضـ في عضويتيا العديد مف المسيحييف الصياينة البارزيف مثؿ فرانكميف
غراىاـ وبات روبرتسوف وجيري فالويؿ ،وممثؿ األغمبية الجميورية في عيد بوش االبف ديؾ
آرمي ،ورئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ،تمقّي ايفانز جائزة (السفير) مف الحكومة
اإلسرائيمية ،وكاف مستشا اًر وموضع ثقة لمعديد مف رؤساء الوزراء اإلسرائيمييف ورؤساء بمدية
القدس (.)Mesvinsky, 2012, P7
وفي مقالة لػ مايؾ ايفانز عاـ  2004بعنواف )ُ ،)Israel loves Bushنشرت عمي الموقع

الخاص لمنظمة فريؽ الصبلة مف أجؿ القدس ،يقوؿ فييا" :عمى مدى ثبلثة عقود ،عممت بشكؿ
وثيؽ مع دولة إسرائيؿ ،وأعتقد أف العبلقة بيف الرئيس جورج بوش ودولة إسرائيؿ ىي ظاىرة
تاريخية ،لـ يستطيع أي رئيس أمريكي أف يناؿ حب إسرائيؿ أكثر مف جورج بوش ،الرئيس بوش
ىو أوؿ رئيس ال يرى أف المستوطنات غير شرعية وتُش ّكؿ عقبة أماـ السبلـ ،رسـ بوش خط في
عراب اإلرىاب العالمي ،الذي كاف
الرماؿ منذ أوؿ يوـ لو في منصبو ،ورفض دعـ عرفات ّ

ضيؼ عادي في البيت األبيض في عيد إدارة كمينتوف ،سبب آخر أخبلقي ،يدفع إسرائيؿ إلي

حب بوش ىو إيماف بوش بالكتاب المقدس ،فيو يعتبر أف إسرائيؿ ىي الكتاب المقدس األرضي
( .)Evans, 2004كما عمؿ إيفانز مؤلؼ الكتب األكثر شيرةً في الواليات المتحدة منيا كتاب

 Beyond Iraq: The Next Moveمع أكثر مف  52مف زعماء الدوؿ ،بما في ذلؾ وزراء
الخارجية والسفراء والوزراء والمموؾ ،وقد عمؿ بشكؿ وثيؽ مع رئيس وزراء إسرائيؿ لثبلثة عقود.
ويقدـ ايفانز برنامج "إسرائيؿ مفتاح بقاء أمريكا" ،وقد اعتاد أف يستضيؼ في برنامجو قادة مف

إسرائيؿ ،وتغطّي برامجو أكثر مف  30والية أمريكية ،وينشر إعبلنات باىظة الثمف دعماً
إلسرائيؿ وسياساتيا (بمخضر ،2006 ،ص .)150كما أنتج ايفانز فيمماً واسع االنتشار أسماه
"القدس دي .سي" ويعني ذلؾ القدس عاصمة داوود ،مستخدماً حرفػي ( )Dو( )Cليرتبط ىذا
المسمى في أذىاف األمريكييف بعاصمتيـ واشنطف ( )District of Colombiaبيدؼ التدليؿ
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عمى أف القدس ىي عاصمة إسرائيؿ مثمما أف واشنطف ىي عاصمة الواليات المتحدة (العيد،
أسس مايؾ إيفانز ،منظمة " ُمحبو إسرائيؿ" ،وفي أحد مقاالتو حوؿ
 .)2008باإلضافة لذلؾ ّ
الحرب التي تخوضيا الواليات المتحدة عمي اإلرىاب يقوؿ" :أمة واحدة فقط ،إسرائيؿ ،تحوؿ دوف

تراجع الواليات المتحدة كقوة عالمية ديمقراطية عف محاربة اإلرىاب ،بالتأكيد ىناؾ ضغط
شيطاني سوؼ يسعى إلى دفع أمريكا لخيانة إسرائيؿ ،إسرائيؿ ىي مفتاح أمريكا لمبقاء عمى قيد
الحياة ،ونحف نقؼ معيا ضد الماؿ العربي الذي ُيستخدـ لمسيطرة والتأثير عمي كبرى الشركات
األمريكية ،مما يجعؿ أمريكا مف الناحية االقتصادية ،تواجو صعوبة في محاربة اإلرىاب العالمي"

(.)Sizar, 2005, p285
 2.3.3تيـ الىاي Tim LaHaye
مف الوجوه اإلنجيمية األخري المؤمنة بالعقيدة التدبيرية والوالء إلسرائيؿ ,ويعتبر أحد أبرز
اإلنجيمييف المقربيف مف الرئيس بوش ،قاؿ عنو معيد دراسة اإلنجيمييف األميركييف أف الىاي
يعتبر مف الزعماء اإلنجيمييف األكثر تأثي اًر في الواليات المتحدة عمى مدى السنوات الػ  ٕ٢األخيرة
مف القرف العشريف ،ظير الىاي مرات عدة عمى شاشات التمفزيوف والبرامج الحوارية اإلذاعية
لمتصريح بأف الحرب سواء في أفغانستاف أو العراؽ ضرورية بالنسبة لممؤمنيف ،وذىب إلى حد
القوؿ خبلؿ العديد مف المناسبات إف "العراؽ ُيشكؿ نقطة محورية خبلؿ أحداث نياية العالـ،
حيث إف العراؽ سيمعب دو اًر أساسياً في معركة ىرمجدوف" (الكاشؼ ،2007 ،4ص.)11
تتضمف مجموعة متنوعة مف
واشتيرت كتابات الىاي الروائية ،فقد كتب أكثر مف  50كتاباً
ّ
المواضيع ،وقد كتب العديد مف الكتب ذات صبغة الىوتية بقصد الدفاع عف المحتوى الكتابي

تبرع بمبمغ 45ألؼ دوالر لجامعة جيري فالويؿ "الحرية" إلنشاء مركز
البلىوتي في رواياتو ،كما ّ
أبحاث تحت إشراؼ الدكتور توماس آيس ،وىو خريج معيد داالس البلىوتي وخدـ الىاي

باعتباره مف أىـ مفكري الدفاع عف موقؼ التدبيرية (.)Newkirk, 2009, p37
 4.3.3ىاؿ ليندسي صاحب كتاب الخرافات األكثر مبيعاً Hal Lindsey

المفسر عمي يد سكوفيمد  1908ػ ػ ،1909الذي أشرنا
المفيرس و ُ
أصبحت أفكار الكتاب المقدس ُ
إليو سابقاً ،األكثر تداوالً في األوساط اإلنجيمية ،وكاف ىاؿ ليندسي مف أكثر المتأثريف بيذه
قدـ نفسو عمي أنو خادـ الرب ،وىو صاحب عبلقات
األفكار ،وىو داعية تمفزيوني إنجيمي ُي ّ
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حميمة مع أصحاب المواقع األولي في الكونجرس واإلدارة .طرح ليندسي أفكاره مف خبلؿ كتابو
الروائي (آخر كرة أرضية عظيمة نعرفيا) ) (The Late Great Planet Earthعاـ ،1970
والذي أتي بعد تطورات ميمة عمي صعيد النبوءات التوراتية تمثّمت في احتبلؿ إسرائيؿ لمقدس
الشرقية ،وىي المكاف المفترض لمييكؿ الثالث ،وىو الحدث الذي وصفتو أوساط األصولييف
المسيحييف بالداللة األقوي منذ قياـ إس ارئيؿ عاـ  1948عمي قرب الموعد ،جاء كتاب ليندسي
المعدية التي انتشرت في الستّينات عمي يد الشبكات التمفزيونية الدينية ،وكاف
مترافقاً مع ّ
الحمي ُ
ىدفو توسيع دائرة المؤيديف لممسيحية الصييونية ،فقد تم ّكف مف ذلؾ مف خبلؿ التمييد نفسياً
وفكرياً لمقُّراء ،فوصمت عدد النسخ المطبوعة إلي ما يزيد عف  35مميوف نسخة ،باإلضافة لترجمة
الكتاب لعدة لغات ،وتحولت الصورة الخيالية الواردة في الكتاب عف أحداث نياية الكوف إلي تراث
شعبي حقيقي يتناقمو الناس ،واستند ليندسي في نبوءاتو إلي سفر الرؤيا الذي أبدع في استخدامو
صدؽ ( 35مميوف نسخة
لرسـ صورة واقعية في ذىف القارئ ،وبمغ نجاح روايتو الخيالية حد ال ُي ّ

صدقييا) ،ومف نبوءات ليندسي ،سواء في كتابو ،أو ما تبلىا مف
اُعتبرت نصاً مقدساً عند ُم ّ
نبوءات كذبيا التاريخ:

 حدد العاـ  1980موعداً لمعركة ىرمجدوف ،يعني أف العاـ  1973ىو عاـالخطؼ.17
 اعتبر األمـ المتحدة ىي (حكومة الوحش) التي ستحكـ العالـ. اعتبر االتحاد األوروبي كياف شيطاني ،جمعيـ الشيطاف في اتحاد مضاد لدولة الرباألرضية أمريكا.
 معركة ىرمجدوف ستجري بيف قوات المسيح السماوية والقوات السوفياتية التي تأتيلمساعدة العرب في تدمير إسرائيؿ.
وفي واحدة مف تجمّياتو أعمف عبر عموده اليومي في  1نيساف  ،2004أف الكتاب أ ّكد لو "وجود
بتروؿ في إسرائيؿ" ،ودعا المؤمنيف لبلكتتاب في شركة (صييوف أوبؿ) ،التي كانت شبو مفمسة،
وبعد جمع مبلييف الدوالرات بدأ التنقيب الذي باء بالفشؿ مما دفعو الحرج لئلعبلف أف الشركة لـ
تحفر لمعمؽ المطموب .قد يستغرب البعض شطحات ىذا الرجؿ لكنو ما زاؿ في أمريكا يحظي
17

الخطؼ بحسب العقيدة التدبيرية ىو( قياـ الرب برفع المسيحييف المؤمنيف إلي السماء قبيؿ معركة ىرمجدوف ،ويتـ
نزوليـ ثانيةً لؤلرض بعد انتصار المسيح عمي جوج وماجوج).
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تبيف كذب جميع نبوءاتو ،التي كاف دوماً يجد ما يفسر بو إخفاقو مثؿ تعممو
بمصداقية عالية رغـ ّ
باستخدامو الخاطئ لحسابات التاريخ ما بيف عبري وميبلدي وشمسي وقمري ،واستمر في ترويج

معتقداتو حتي عند الرؤساء األمريكييف ،فقد ظ ّؿ ليندسي األقرب إلي ريغاف حتي أف البعض
ّادعي أف ريغاف ،ومف بعده بوش ،كاف يستشيره حوؿ أي قرار يتعمؽ باالتحاد السوفييتي بصفتو
"خبي اًر توراتياً بالمستقبؿ" ،كما أف تأثيره عمي بوش كاف واضحاً في خطاباتو ،فكمماتو عف
إمبراطورية الشر مأخوذة حرفياً مف نص كتاب ليندسي عف نياية العالـ ،وىناؾ الكثير مف
األعماؿ التي ظيرت في تمؾ الفترة ،والتي يشير إلييا الكاتب بالخرافية ويذكر منيا سمسمة Left
 Behindوىو كتاب ألّفو تيـ الىاي وجيري جنكيز ،والذي ُنسج منو فيمـ سينمائي بنفس االسـ

مف خمسة أجزاء ،بيع منو عاـ  2000ما يزيد عف  74مميوف نسخة ،و 15مميوف نسخة معدة

لؤلطفاؿ وعشرات المبلييف مف النسخ اإللكترونية ،وكاف الفيمـ سبباً في تحوؿ اآلالؼ مف
األصولييف إلي مسيحييف مولوديف مف جديد ،وقد ُعرضت النسخة األخيرة مف الفيمـ في الكنائس

ويش ّكؿ كبلً مف تفسير سكوفيمد وكتاب ليندسي وكتاب تيـ الىاي
قبؿ عرضيا في دور السينماُ ،
وجيري جنكيز الثبلثية األدبية التي بنت عمييا المسيحية الصييونية الحديثة أمجادىا الشعبية

وانتشارىا (عواركة ،2006 ،ص.)98-91
ىػػذا ىػػو الت ػراث التػػوراتي الػػذي انتقػػؿ مػػف إنجمتػ ار إلػػي األرض الجديػػدة ،فأصػػبح الم ػزاج العػػاـ لػػدي
األم ػريكييف والشػػغؼ الػػذي يمػػؤل قمػػوب المتػػدينيف البروتسػػتانت ،وتمػػؾ ىػػي البيئػػة األمثػػؿ لئلتّجػػار
بعقوؿ أولئؾ المؤمنيف ،ولسيطرة رجاؿ الديف عمي أتباعيـ وبيع الػوىـ وتسػويؽ الخ ارفػة ،وال غ اربػة
أف تخرج دعوات الحرب والقتؿ والتمييز العنصري مف أفواه أكثر رجاؿ الديف ُشػيرةً وسػمطة ،فتمػؾ

الفتاوي والدعوات تُشكؿ مصد اًر لمرزؽ يضاىي دخؿ كبري الشركات العالمية.

 20.3.3جوف ىاجي األكثر تكريماً في إسرائيؿ John Hagee

ُيعتبػر القػس جػػوف ىػاجي ومنظمتػو (مسػػيحيوف متحػدوف مػػف أجػؿ إسػرائيؿ) ،مصػػدر دخػؿ رئيسػػي
و ارفػػد ميػػـ مػػف روافػػد الخزينػػة اإلس ػرائيمية ،فيػػو أحػػد أىػػـ أعمػػدة التواصػػؿ بػػيف اليمػػيف المسػػيحي

والحكومػػة واليمػػيف اإلسػرائيمي ،وىػػو المنسػػؽ األوؿ لػػرحبلت الحػػج إلسػرائيؿ التػػي تقودىػػا منظمتػػو،
كمػػا أنػػو يسػػتثمر بػػأمواؿ اليمػػيف المسػػيحي بالعديػػد مػػف المشػػاريع مثػػؿ الفنػػادؽ والم ارفػػؽ السػػياحية
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داخػػؿ إس ػرائيؿ ،وىػػو يعمػػؿ منػػذ ثمانيني ػات القػػرف الماضػػي لصػػالح إس ػرائيؿ .فقػػد أقػػاـ عمػػي سػػبيؿ
المثاؿ (ليمة لتكريـ إسرائيؿ) في عاـ  ،1981رداً عمى ما اعتبره إدانة العػالـ الظػالـ إلسػرائيؿ بعػد
قصػػفيا مفاعػػؿ نػػووي فػػي العػراؽ" :إسػرائيؿ لػػف تكػػف وحػػدىا ..نحػػف المسػػيحييف نػػدعمكـ ..وأمريكػػا
تدعمكـ كذلؾ ..إننا نحبكـ ويجب أف نقؼ إلى جانبكـ" (.)Fink, 2014, p28
وفي حيف وجد ىاجي صعوبة بالتأثير فػي الحيػاة السياسػية فػي ظػؿ إدارة كمينتػوف ،دفعػت مثابرتػو
مػػع فػػوز جػػورج بػػوش فػػي عػػاـ  ،2000إدارة بػػوش كانػػت أكثػػر تقػ ُػببلً لنشػػاطات ىػػاجي واليمػػيف

المسػػيحي ككػػؿ ،ورغػػـ ذلػػؾ أبػػدي ىػػاجي اعت ارضػػو عمػػي الكثيػػر مػػف سياسػػات بػػوش ،عمػػى سػػبيؿ
المثاؿ ،اختمؼ ىاجي مػع البيػت األبػيض فػي عيػد بػوش عمػى خارطػة الطريػؽ ( Kupferberg,
.)2009, p29
يقدمو جوف ىاجي إلسرائيؿ ،وصؿ أف بمغ مجمػوع التبرعػات
والواقع أف الدعـ المالي الوفير الذي ّ
ف ػػي ع ػػاـ  2007وح ػػده  8ممي ػػوف دوالر لميجػ ػرة وغيرى ػػا م ػػف المس ػػاعدات ،باإلض ػػافة ل ػػذلؾ يب ػػث
التمفزيػوف اإلنجيمػػي العػالمي الػػذي يرعػػاه ىػاجي بػرامج فػي جميػػع أنحػػاء العػالـ عمػػى  150محطػػة،
كما أف ُكتبو ،مثؿ كتاب ( )Jerusalem Countdownتجػذب عػدد كبيػر مػف الق ّػراء ،فقػد بيعػت
منو  800ألؼ نسخة ،كما ساىـ ىاجي بشكؿ قوي في رسـ الق اررات السياسة الخارجيػة األمريكيػة
ال سيما مف خبلؿ منظمتو مسيحيوف متحدوف مف أجؿ إسرائيؿ (.)Fink, 2014, p28
ويعتبػػر كتػػاب (( )Final Dawn Over Jerusalemفجػػر القػػدس األخيػػر) ،واحػػداً مػػف أىػػـ
تجسد بشكؿ واضػح اليجمػة االسػتعمارية التػي تقػع فػي صػميـ فكػر
الكتابات الرئيسية لياجي التي ّ

المسػػيحية الصػػييونية ،واليػػدؼ مػػف ىػػذا الكتػػاب ىػػو الػػدفاع عػػف االحػػتبلؿ اإلس ػرائيمي لفمسػػطيف،
ولمتنديد بأولئؾ الذيف يسػعوف لبلحتجػاج عمػى الوحشػية اإلسػرائيمية ،والػى مناصػرة قضػية (إسػرائيؿ

الكبػػرى) ،ويػػتـ ذلػػؾ باسػػـ المسػػيحية ويقػػوـ عمػػى فكػرة أف الييػػود ،كمػػا يػػزعـ المسػػيحييف الصػػياينة
"شعب اهلل المختار" (.)Sikand, 2014
ويػػدعـ ىػػاجي وأتباعػػو إس ػرائيؿ والشػػعب الييػػودي بػػبل تػػردد إس ػرائيؿ ،ولػػدييـ موقػػؼ معػػادي تمامػػا
لئلسبلـ والشعوب المسممة ،كما أنيـ يروف أف الفمسطينييف ليسوا فقط حاج اًز أماـ السيادة الييودية
في إسرائيؿ ،ولكف أيضا حاج اًز دينياً ،فالصروح اإلسػبلمية تحػوؿ دوف إعػادة بنػاء الييكػؿ الثالػث،
وقبؿ عاـ  ،2007كانت البلفتة الرئيسية عمى الموقع اإللكتروني لمنظمتو ( ، )CUFIالتي تم ّكف
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كػػؿ ازئػػر لمموقػػع مػػف مشػػاىدتيا ،تُظيػػر تبلعػػب واضػػح فػػي معػػالـ الصػػروح المقدسػػة ،فيػػي تظيػػر
حائط المبكى والحرـ القدسي الشريؼ بدوف قبة الصخرة (.)Kupferberg, 2009, p41
 22.3.3أتقياء في الخارج

التديف األصولي األمريكي يطرح الكاتب شفيؽ مقار تساؤالً
حوؿ حقيقة الصبلح والتقوي في ّ
متبوع بسرد لعدة شواىد ودالئؿ" :ىؿ األصوليوف األمريكيوف مف أىؿ اهلل حقاً؟ ىؿ ىـ مف أىؿ

الصبلح والتقوي؟ الذي يراىـ وىـ يتحركوف عمي المسرح جيئةً وذىاباً كالميوث ،منفعميف،
تصببيف عرقاً ،الىثيف مف فرط ما بيـ وما ىو مشتع ُؿ بداخميـ مف نار اإليماف ،بعيوف
ُم ّ
الخطاة واألشرار بنيراف الجحيـ ،ال يمكف أف يتصور إال أف
شاخصة إلي أعمي ،وأفواه
متوعدة ُ
ّ
ىؤالء أُناس بيـ مس إليي ،وأنيـ أُناس قد نفضوا عنيـ الكسؿ والتراخي وأزاحوا المعاصي مف

طريقيـ ،وىبُّوا نشطيف ليعمموا (عمؿ اهلل) عمي األرض وينقذوا البشر في أمريكا مف مصائر سيئة
ويفصح بعد ذلؾ الكاتب عف سمسمة الفضائح الجنسية بالجممة في الكنائس التابعة
لمغاية"ُ ،
لمنظمة األغمبية األخبلقية التي يترأسيا جيري فالويؿ ومنيا اتياـ القس جيمي بيكر وزوجتو عاـ

 1987باختبلس مبالغ جسيمة مف أمواؿ الكنيسة وتنظيـ حفبلت لتبادؿ الزوجات وممارسة
الشذوذ ،ليكتشؼ أف القس جيمي سواجرت ىو الذي كشؼ أمرىـ ،والحقاً فضيحة القس مارفف
جورماف الذي بدوره كشؼ عف فضائح القس جيمي سواجرت الجنسية (مقار،1992 ،
ص.)290-286
إنيا حالة أشبو ما تكوف بحرب عصابات دينية ال عبلقة ليا بالديف ،بقدر ما ىي متّصمة كتوأـ،
بصراع عمي السمطة والنفوذ والماؿ ،فكيؼ ال يزاؿ الرأي العاـ األمريكي يري في ىؤالء مخمصيف
وأولياء صالحيف مؤتمنيف عمي الضموع بصوغ سياسات الواليات المتحدة ،فيؿ ىو غياب الحس
النقدي الذي بات كابوساً يمسؾ بتبلبيب الجميع!؟ أـ أنو انتصار الجيؿ!؟.
الحديث عف الفضائح األخبلقية والفساد المالي بالمؤسسات الدينية األمريكية يحتاج لمساحة أوسع
مف المتاح ضمف إطار ىذه الدراسة ،وسأكتفي بذكر ما أوردتو شبكة  CNNعف زيارة بابا
الفاتيكاف لمواليات المتحدة عاـ  2008قاؿ فييا وبجانبو الرئيس بوش وزوجتو" :أشعر بالخزي..
إنيا معاناة كبيرة لمكنيسة األمريكية بشكؿ عاـ ولي شخصياً" ,تعبي اًر عف غضبو واستياؤه مف
فضائح التحرش الجنسي في الكنائس األمريكية ,التي أجبرت األبرشيات األمريكية عمى دفع
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ممياري دوالر تعويضات لمضحايا ،بعد فضيحة بوسطف عاـ  ،2002إذ تبيف أف رىباناً وقساوسة
ورفعت نحو  691قضية (.)CNN, 2008
ّ
تحرشوا باألطفاؿ ألعواـ خمتُ ،

خاتمة
انتقمت المسيحية الصييونية بعد وعد بمفور بكامؿ ثِقميا إلي الواليات المتحدة التي عزفت بدورىا
عف المشاركة الفعمية بالحربيف العالميتيف لتتفرغ لبناء إمبراطورية اقتصادية وعسكرية تمييداً
الستبلـ دفة قيادة العالـ مف بريطانيا ،وبحساب المصالح ،يمكف أف نستنتج مف ذلؾ أف العمؿ
عمي نقؿ مركز الثقؿ إلي الواليات المتحدة كاف خطوة ُمحكمة ومدروسة بعناية مف قبؿ القوي

المحركة وعمي رأسيا الصييونية السياسية ،ومف خبلؿ توظيؼ وتوحيد جيود الطرفيف؛
الصييونية السياسة والمسيحية الصييونية ،استطاعت الصييونية مف انتزاع العديد مف الق اررات
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بالكونجرس األمريكي والتي تؤيد إقامة وطف قومي لمييود كاف أىميا تبني الكونجرس لق اررات
مؤتمر بالتيمور الصييوني.
وبعد قياـ دولة إسرائيؿ وانطبلؽ الصحوة الدينية في الواليات المتحدة ،والتي اُعتبرت في نظر
العديد مف الباحثيف عمي أنيا انطبلؽ لؤلصولية الدينية في الواليات المتحدة ،تعاظـ نفوذ التيار
بناء عمي ما اعتبروه صدؽ نبوءات التوراة وتحقيؽ أىـ
اإلنجيمي واتسعت قاعدتو الجماىيرية ً
إرىاصات عودة المسيح بقياـ دولة إسرائيؿ ،وتشير الدراسات المتنوعة حوؿ الطوائؼ المسيحية
بالواليات المتحدة إلي أف البروتستانت الذيف ينتمي إلييـ ىذا التيار ،تفوؽ نسبتيـ جميع الطوائؼ
األخري ،وذلؾ يعني أف حجـ األثر والفعؿ االجتماعي والسياسي ليذه الطائفة يفوؽ نظيراتيا
ويعني أيضاً ،ككؿ جماعة دينية أو حركة اجتماعية أو سياسية ،تسعي المسيحية الصييونية
لفرض رؤيتيا وتطبيؽ أفكارىا ومعتقداتيا عمي المجتمع بكؿ طبقاتو ،وىذا الفعؿ ال بد لو مف
أدوات وتمويؿ وأشخاص ذوي كفاءات ورموز اجتماعية قادرة عمي إثارة الرأي العاـ تجاه القضايا
التي يطرحونيا ،فاستخدمت الكنائس المرئية ومنابر الوعظ والمنظمات التي أسستيا لتكوف المظمة
التي تنضوي تحتيا معظـ نشاطاتيـ .ومف أبرز نتائج ىذا الفصؿ ىو أف طبيعة العبلقة بيف
المسيحية الصييونية وقوي اليميف اإلسرائيمي تطورت بشكؿ كبير بعد منتصؼ القرف العشريف مف
خبلؿ انشاء تحالفات مع شخصيات مثؿ بنياميف نتنياىو حمقة الوصؿ ومفتاح العبلقة بيف اليميف
الوصية
الييودي (الميكود) والمسيحية الصييونية منذ ثمانينات القرف العشريف .كما استمر العمؿ ب
ّ

التي تقوؿ" :إف اهلل يبارؾ إسرائيؿ ويمعف العنييا" ،وبدأ البحث مف جديد حوؿ الواجب اإلليي
المنوط برجاؿ الديف لمخطوة التالية بعد قياـ إسرائيؿ وىي تتمثؿ في أمريف ينطوياف عمي قدر

كبير مف الخطورة وىما :احتبلؿ باقي األرض الوارد ذكرىا في التوراة ،ويعني ذلؾ تشجيع أطماع
إسرائيؿ التوسعية فبعد أف اشتد عضدىا ىاجمت الدوؿ المجاورة في حرب عدوانية عاـ ،1967
أما األمر الثاني والذي ال يقؿ خطورة فيو العمؿ عمي إعادة بناء ىيكؿ سميماف عمي أنقاض
المسجد األقصي مف خبلؿ إنشاء منظمات خاصة "مثؿ منظمة معبد القدس" ،تعمؿ لتمويؿ
الجيات الييودية المتطرفة التي تسعي لتدمير المسجد األقصي ،بما يعني اشعاؿ حرب دينية
ربما تتعدي منطقة الشرؽ األوسط.
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الفصؿ الرابع :اليميف المسيحي وشبكة التحالفات لخدمة إسرائيؿ
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الفصؿ الرابع
اليميف المسيحي وشبكة التحالفات لخدمة إسرائيؿ
المبحث األوؿ :تحالؼ اليميف المسيحي مع الحزب الجميوري
المبحث الثاني :التحالؼ مع المحافظيف الجدد
المبحث الثالث :الموبي اإلسرائيمي والمسيحية الصييونية

مقدمة
ُيمكف القوؿ أف العالـ قد تغير بعد أحداث الحادي عشر مف سبتمبر عمي صعيد العبلقات الدولية

فسر طبيعة الصراع الدولي ،فبرز
والفاعميف الدولييف وحتي عمي صعيد النظريات السياسية التي تُ ّ

وتعزز مفيوـ القطب الواحد والنظاـ العالمي
تبناه المحافظوف الجددّ ،
مشروع القرف األمريكي الذي ّ
نصبت الواليات المتحدة نفسيا فيو قوة كونية ،واُستبدلت مفردات الحرب الباردة
الجديد الذي ّ
بمصطمح الحرب عمي اإلرىاب كسياسة جديدة في تفسير وتبرير الصراع ،فكاف غزو أفغانستاف

والعراؽ أوؿ ثمار تمؾ السياسة .وىي ىيمنة يقوؿ عنيا زينغو بريجنسكي" :إف الييمنة العالمية
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قديمة قدـ اإلنساف ،ولكف السيطرة العالمية الراىنة ألمريكا تتميز بسرعة ظيورىا وبحجميا
حولت أمريكا نفسيا مف دولة معزولة نسبياً في
العالمي وطريقة ممارستيا ،فخبلؿ قرف واحد ّ
نصؼ الكرة الغربي إلي قوة تصؿ سمطتيا إلي أرجاء العالـ كميا ،وتمسؾ بيذه األرجاء عمي نحو
لـ يسبؽ لو مثيؿ قط" (بريجنسكي ،1999 ،ص.)7
أما عمي صعيد العبلقات األمريكية اإلسرائيمية فقد ترافؽ صعود اليميف المسيحي بزعامة الحزب
الجميوري في الوالي ات المتحدة ،مع سيطرة اليميف الييودي بزعامة الميكود في إسرائيؿ ،التحاـ
قدمتو الواليات المتحدة إلسرائيؿ
في الرؤي واأليديولوجية كاف واضحاً في كؿ أشكاؿ الدعـ الذي ّ
وسياساتيا وحتي عمي مستوي العبلقات الشخصية بيف الرئيس األمريكي جورج بوش االبف
ورئيس الوزراء اإلسرائيمي أراييؿ شاروف ومف بعده اييود اولمرت.
يبحث ىذا الفصؿ في طبيعة نشوء اليوية الجماعية لميميف المسيحي مف ىويات دينية طائفية،
ومف ثـ آليات صعوده إلي أعمي مراتب السمطة في الواليات المتحدة األمريكية وتحالفو مع تيار
المحافظيف الجدد مع تقديـ ُنبذة عف تاريخ المحافظيف وأفكارىـ وموقفيـ مف إسرائيؿ .ويتناوؿ
القسـ األخير مف الفصؿ أبعاد وأشكاؿ تحالؼ اليميف المسيحي مع أقطاب القوي الصييونية

لوبيات الضغط في
اليمينية ،سواء داخؿ الواليات المتحدة أو إسرائيؿ ،بيدؼ تشكيؿ أقوي ّ
الواليات المتحدة األمريكية مع تقديـ معمومات وأرقاـ حوؿ الموبي اإلسرائيمي (آيباؾ) ،وحقائؽ
حوؿ التحالؼ بيف الموبي المسيحي الصييوني واليميف اإلسرائيمي داخؿ خيمة الكنيست
اإلسرائيمي والمنظمات والجيات اليمينية اإلسرائيمية.
يقدـ ىذا الفصؿ تفصيبلً حوؿ طبيعة الدعـ والمساندة التي تمقّتيا إسرائيؿ
ولمزيداً مف الشرح ّ
كنتيجة لتمؾ التحالفات ،باإلضافة إلبراز أشكاؿ التأثير الذي نتج عف تمؾ التحالفات سواء عمي
مستوي القاعدة االنتخابية لمحزب الجميوري ،أو مستوي التأثير باإلدارة األمريكية والكونجرس
لمصمحة إسرائيؿ.
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 1.9المبحث األوؿ :تحالؼ اليميف المسيحي مع الحزب الجميوري
 1.1.9صعود اليميف المسيحي
أثارت حمبلت انتخابات الرئاسة األمريكية عاـ  2000مف جديد؛ الجدؿ حوؿ ما إذا كانت
المفضؿ لديو
فالمر ّشح جورج بوش االبف أعمف أف الفيمسوؼ السياسي
ّ
أمريكا َعممانية أـ ُمتدينةُ ،
ىو يسوع المسيح ،وكاف قد ألمح مف قبؿ في لقاء تمفزيوني اعتقاده أنو لكي يدخؿ الجنة يجب أف
يكوف مسيحياً ،بؿ أنو تحالؼ مع اليميف المسيحي الذي يتبني أجندة دينية ويسعي لتحويميا إلي
سياسة عامة مف أجؿ الفوز بمنصب الرئاسة (االمبراطورية ،2001،ص.)141
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المتغيرات العالمية والمحمية ،ففي الواليات
جاءت انتخابات الرئاسة األمريكية في ظؿ العديد مف
ّ

المتحدة شيدت الفترة التي سبقت انتخابات عاـ  2000تنامي التيار اإلنجيمي الذي ينتمي إليو
جورج بوش االبف وتيار المحافظيف الجدد ،وال شؾ أف ىيمنة اليميف المسيحي وسياسات الميكود
في إدارة بوش تعكس ذلؾ الواقع السياسي .فقد أشارت استطبلعات الرأي عاـ  1987أف اليميف
المسيحي ُيمثؿ  26بالمائة مف مجموع أعضاء الحزب الجميوري ،وبحموؿ عاـ  1999ارتفعت
النسبة إلى  33بالمائة ،ويعود ىذا االرتفاع إلي تأثير الجماعات الموالية إلسرائيؿ والمسيحييف

الصياينة خصوصاً في الواليات الحيوية مثؿ تكساس وكاليفورنيا وفموريدا ،وقد كانت بالفعؿ
عامبلً حاسماً في انتخاب بوش عاـ  ،2000كما أدرؾ بوش تماماً أنو َيديف بفوزه ليذه الكتمة

التصويتية ) .)Wagner, 2003وبحسب تصريح لمقس (والتف كادي) ،المدير الديني لػ "تحالؼ
التعدد الديني" في واشنطف العاصمة" :يستخدـ التحالؼ المسيحي منذ عاـ  0999موازنة سنوية
ضّباط ارتباط بيف التحالؼ وجماعات
تبمغ  07مميوف دوالر لتوظيؼ مائة ألؼ شخص يعمموف ُ

دينية محددة ،وفي إطار الحزب الجميوري يتمتع اليميف المسيحي بقوة مؤسساتية ىائمة ،إنو
يخطط الختيار الرئيس المقبؿ لمواليات المتحدة" (ىالسؿ ،2005 ،ص .)107ويجب اإلشارة
ىنا ،إلى أف مجموع اإلنجيمييف في الواليات المتحدة ،خبلؿ عاـ  2000بمغ أكثر مف  60مميوف
شخص ،وذلؾ في تصاعد مستمر ،وذلؾ ما ُيظير مدى تأثير الكنائس اإلنجيمية ورجاؿ الديف
في بمورة رأي ىذه الشريحة االجتماعية التي ش ّكمت القاعدة االنتخابية الرئيسية لمرئيس بوش

والمحافظيف الجدد ،وذلؾ مف خبلؿ الترويج لمفكرة التي تعتبر أف الواليات المتحدة بقيادة الرئيس
بوش ستعمؿ عمى تطبيؽ مشيئة اهلل في األرض.
وباإلمكاف اعتبار الجنوب ىو المركز األساسي لممسيحييف الصياينة في الواليات المتحدة،
وبحسب تصريحات رموز التيار المسيحي الصييوني فإف ىذه المنطقة ىي الحزاـ اإلنجيمي ،وىي
مستغرباً أف النفوذ الكبير
القاعدة االنتخابية لمحزب الجميوري وحزاـ أمف إسرائيؿ ،وليس
َ
لمبروتستانت في الواليات المتحدة عمى المؤتمر المعمداني الجنوبي الذي يضـ  42ألؼ كنيسة
وحوالي  ٔ١مميوف عضو ،باإلمكاف اعتباره نفوذ صييوني (الكاشؼ ،2007 ،1ص .)28يمثؿ
ىؤالء ما يقرب مف  30في المئة مف الناخبيف األميركييف ،حيث أصبحت ىذه الدائرة جوىر
التصويت لمحزب الجميوري ،أو كما وصفيا (كارؿ روؼ) ،مستشار بوش السياسي" ،قاعدة
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الحزب الجميوري" ( .)Daviason, 2005, p164إف ىذا النوع مف الضبلؿ ىو األسوأ ،ذلؾ
أف أتباعو ال يمكنيـ أف يروا ما يفعمونو خطأً وضبلالً ،لكنيـ ال يعمموف أف طاقاتيـ تذىب في
اتجاىات خاطئة ،أولئؾ يروقوف لصانعي اإلعبلف والسياسات والعبلقات العامة بسبب "تفكيرىـ
المضمّميف بسيطاً ،لكف أخطاءىـ قد تكوف األكثر خطورة ،ىؤالء
اإليجابي" ،قد يكوف خطأ ىؤالء
َ

العامة يروقوف أيضاً لمسمطة وتجار األسمحة ،كما أف الكثير مف الحاخامات والقسيسيف واألئمة
يقودوف ويتحكموف بيذه الحشود" (غيبسوف ،2004 ،ص.)98
ال فرؽ بيف تزييؼ االنتخابات أو تزييؼ وعي الجماىير؛ فكبلىما يقود لسياسات ال تعكس رغبة
الشعوب الحقيقية ،وكما نعرؼ فإف الوصوؿ لكرسي الرئاسة يحتاج لموافقة أغمبية تمؾ الجماىير،
وال بد مف صناعة تمؾ األغمبية وتييئتيا ،وقد تـ ذلؾ مف خبلؿ تأسيس مئات المنظمات
وتوظيؼ آالؼ الكنائس ووسائؿ البث المختمفة وغيرىا مف أدوات كما شاىدنا بالفصؿ السابؽ،
تطوع جيش مف رجاؿ الديف
وإلقناع ىذه الجماىير بأف بوش إرادة إليية واألفضؿ ألمريكاّ ،
وىبوا لمتسويؽ لسياسات بوش ومدح خصالو وانتمائو الديني ووطنيتو ،واآلف جاء
اإلنجيمييف ّ
دورىـ في اختبار حقيقي آخر ،الزحؼ يوـ االنتخابات وتنصيب الفكر الشتراوسي وفكر التوراة

عمي قمة ىرـ السمطة في الواليات المتحدة .فكاف القس ريتشارد الند ،وىو رئيس لجنة األخبلؽ
والحرية الدينية ،في مجمع الكنسية المعمدانية الجنوبية ،مف أبرز الزعماء اإلنجيمييف المقربيف مف
الرئيس بوش والمدافعيف الشرسيف عف سياساتو خبلؿ ظيوره بشكؿ مستمر عمى البرامج
التمفزيونية (أبو شرخ.)2011 ،

جذور التحالؼ
تأسس الحزب الجميوري في  20فبراير 1854مف بعض المنشقّيف الشمالييف عف الحزب اليميني
ّ

توجو فكري واضح أو عقيدة مذىبية سياسية ثابتة،
"الويغ" والحزب الديمقراطي ،وليس لمحزب ّ

وتخترقو العديد مف التيا ارت الداخمية المختمفة لدرجة التناقض أحياناً ،حيث يضـ المحافظيف

المالييف والمحافظيف االجتماعييف والمحافظيف الجدد ،والمعتدليف والمدافعيف عف الحريات ومف
ىذا الخميط واالئتبلؼ حاوؿ الحزب تنظيـ نفسو وبناء أيديولوجيتو عاـ  ،1960ويمكف تمييز
اتجاىيف كبيريف فيو ىما :المحافظوف والميبراليوف ،وداخؿ كؿ اتجاه يوجد العديد مف التيارات
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صنؼ الحزب الجميوري ضمف أحزاب يميف الوسط ،فيو ليبرالي في
وي ّ
(الجزيرةُ .)2014 ،
الجوانب االقتصادية ومحافظ في الجوانب االجتماعية .وكاف ىناؾ إدراؾ بأف السياسات

يتمسؾ
االقتصادية لمجميورييف تضر نفس الطبقات التي يسعى الحزب إلى كسب تأييدىا ،حيث
ّ

الحزب بمبادئ االقتصاد الحر ما ُيقمّص مف البرامج الحكومية التي تدعـ الطبقات المتوسطة

سيقنعيـ بتأييد الحزب الجميوري رغـ سياساتو الضارة؟ وقد
المبرر الذي ُ
والمنخفضة الدخؿ ،فما ّ

وجد الجميوريوف اإلجابة فيما يسمى "المبادئ المسيحية" أو األُسرية  Family Valuesوىكذا

األخبلقيات المسيحية األصيمة التي فُقدت في
بدأ التيار اليميني َي ّدعي أنو المحافظ الرئيس عمى
ّ

تحوؿ الحزب الجميوري مف حزب األثرياء إلى
المجتمع نتيجة صعود التيارات الميبرالية ،وىكذا ّ
حزب األخبلؽ المسيحية (الكاشؼ ،2007 ،4ص.)28

ومع تحالؼ الجميوريوف مع الجيؿ الجديد مف المحافظيف الجدد ،تم ّكف ىذا التحالؼ مف كسب
انتخابات الكونجرس عاـ  1994تحت شعار " Contract for Americaتعاقُد مف أجؿ أمريكا"
بزعامة نيوت غينغريتش ،وأدي ىذا االنتصار إلي وضع نياية لعقود مف الزمف كاف الجميورييف
خبلليا أقمية في الكونجرس (ترتريو .)2005 ،ومع انتصار الجميوريوف في انتخابات الكونجرس
عاـ  1994قامت حركة المحافظيف بتنظيـ نفسيا لخوض االنتخابات الرئاسية المقبمة ال سيما
مع تأسيس معيد)( (Project for a new American century) (PNACمشروع القرف
األمريكي الجديد) ،وقاـ كؿ مف ويمياـ كريستوؿ وروبيرت كاغاف بنشر بياف ىذا المعيد الذي
تضمف طروحات رئاسة بوش األساسية (الكاشؼ ،2007 ،4ص:)28
ّ
 رفض مقولة انحدار الواليات المتحدة األمريكية. إعادة تقييـ األداة العسكرية. وضع نياية لمجاممة الدكتاتوريات. الوضوح األخبلقي. تشجيع الييمنة المتسامحة. 2.1.9إسرائيؿ في عقيدة الحزب الجميوري
تتبع البصمات الصييونية
يرتبط الحزب الجميوري بعبلقات تاريخية قوية مع إسرائيؿ ،وباإلمكاف ّ
في مسيرة الحزب الجميوري منذ ما قبؿ قياـ إسرائيؿ ،مف خبلؿ احتضاف الحزب ألفكار
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الصييونية بدءاً مف مشروع قياـ الدولة وحتي مشاريع الييمنة العالمية التي يتّفؽ الطرفاف عمي
شكميا ومكوناتيا .فعمي الرغـ مف أنو كاف مف المفترض قبؿ انعقاد مؤتمر الحزب الجميوري عاـ
 1952في شيكاغو أنو لف تُشار إشارة خاصة في المؤتمر وق ارراتو إلي دولة ما مف دوؿ العالـ،
استطاع صييونيو الحزب الجميوري أف يدفعوا المؤتمر إلصدار ق ار اًر خاصاً بإسرائيؿ جاء فيو:
"لقد عمؿ الحزب منذ ثبلثيف سنة مضت في سبيؿ إنشاء وطف قومي لمييود ،يجد فيو كؿ
مضطيد ممجأً ومبلذاً ،وتحظي دولة إسرائيؿ بتأييد الحزب ،وليذا؛ فإنو سوؼ يتابع باىتماـ ىذه
الدولة اإلنسانية الناجحة" (تني ،2001 ،ص .)75ولعؿ أصدؽ تعبير عف دور اليميف الديني
المسيحي الذي ينتمي إليو الحزب الجميوري ،في تحوؿ السياسة األمريكية لمزيد مف االنحياز
إلسرائيؿ ىو ما جاء عمى لساف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتانياىو حيف قاؿ" :ليس لدينا
أصدقاء أو حمفاء أعظـ مف اليمينييف المسيحييف األمريكييف" (ماضي.)2004 ،
وتأكيداً لممعني وعمي استم اررية الروابط العضوية بيف الصييونية والحزب الجميوري ،أذكر ما
قالو الكاتب اإلسرائيمي ناحوـ برنياع ،حوؿ خطاب نتنياىو بالكونجرس في مارس  ،2015والتي
كانت بتنسيؽ مف الجميورييف ،دوف التنسيؽ مع البيت األبيض وفي تحدي واضح إلدارة أوباما:
"الحزب الجميوري األمريكي يتدخؿ في االنتخابات ىنا (في إسرائيؿ) ،وبالمقابؿ ،يتدخؿ حزب
إسرائيمي في السياسة ىناؾ ،وىـ يساعدوف نتنياىو عمى االنتصار عمى خصومو ىنا ،وىو
يساعدىـ عمى إىانة خصميـ ىناؾ" (برنياع.)2015 ،

 3.1.9اليميف المسيحي في عيد بوش االبف

يتمتع اليميف المسيحي بتنظيـ قوي وأدوات جبارة عمي أعمي المستويات ،ولعؿ قدرة اليميف

المسيحي عمى التنظيـ ،قد سمحت بطريقة منيجية أف يحصؿ عمى الدعـ مف كؿ المستويات
الروابط التي قاـ ىو
التنظيمية في الدولة .فوصوؿ اليميف المسيحي إلى السمطة ،قد دعمتو كثي اًر ّ
بتطويرىا مع المحافظيف الجدد ذوي النفوذ في إدارة بوش ،كما أف مثقفي المحافظيف الجدد

معظميـ مف الييود ،ىذه الشراكة قد تطورت عبر عدة مجاالت اىتماـ ،وأكثر القواعد أىمية في
ىذه الشراكة ىو الدعـ المشترؾ إلسرائيؿ ،أو بشكؿ أكثر دقة ،لرؤية حزب الميكود لمصالح
إسرائيؿ (الكاشؼ ،2007 ،5ص .)31ومف األسباب التي تُفسر سيطرة اليميف المسيحي،
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باإلضافة لنظرة اليميف المسيحي األميركي لمعالـ ولمقضايا السياسية التي عادةً ما ترّكز عمى

المصمحة الوطنية األميركية ،فيو يرّكز أيضاً عمى قضايا داخمية واضحة ومحددة لدى المواطف
األميركي .ففي استطبلع لقياس اتجاىات الرأي العاـ حوؿ الديف ودوره في الحياة العامة أجرتو
مجموعة (مارتيبل) ( )Marttilaلبلتصاالت في أكتوبر  ،2005أظيرت النتائج أف  %76مف
اإلنجيمييف يعتقدوف أف المسيحية تتعرض لميجوـ واالستيداؼ داخؿ الواليات المتحدة ،وذلؾ
مقابؿ  %48مف المسيحييف الذيف يترددوف عمى الكنيسة بصورة غير منتظمة ،ويوافؽ  %89مف
اإلنجيمييف عمى ضرورة وضع لوحات في المؤسسات الحكومية والعامة تحتوي عمى الوصايا
العشر ،بينما تصؿ نسبة الموافقة بيف المسيحييف الذيف يترددوف عمى الكنيسة بصورة غير
منتظمة  ،%51وكانت النتيجة تقريباً متطابقة في قضايا مثؿ تنظيـ صموات في المدارس العامة
وغيرىا (شيرازي.)2007 ،
أمر جديداً ،إال أف قُربو مف السمطة جعمو العباً ىاماً في
ورغـ أف أُحادية اليميف المسيحي ليست ًا
السياسة الخارجية لمواليات المتحدة لؤلسباب التالية (الكاشؼ ،2007 ،5ص:)29
 انتخاب رئيس ذي روابط قوية مع الحركة (جورج بوش االبف). نمو قوة الجذور التنظيمية لميميف. إنشاء تحالفات مع المحافظيف الجديد.تشدد في ُبعديو الديني والسياسي ،وتُعد
الم ّ
فكانت إدارة جورج بوش االبف تعبي اًر فعمياً عف اليميف ُ
ىذه الحقيقة نتيجة التبلقي بيف السياسييف مف أنصار اليميف المتشدد وأنصار اليميف الديني الذيف

تحركوا في المج اؿ العاـ باعتبارىـ حركة دينية ذات توجيات سياسية ولدييا مشروع سياسي،
ّ

األمر الذي مثّؿ نقمة كيفية في مسيرة اليميف الديني الذي لـ ي عد ييتـ فقط باألخبلؽ والقيـ
شأف األصولية البروتستانتية ،بؿ تجاوز ذلؾ إلي التحرؾ السياسي واالنتشار القاعدي بحسب
تصورات محددة (مرقس ،2003 ،ص.)96
اليميف المسيحي في السمطة
ُيعتبر وصوؿ الرئيس جورج بوش االبف إلى رئاسة الواليات المتحدة األمريكية ٕٔٓٓ ،وصوالً

لميميف المسيحي لمحكـ ويعني ذلؾ تقديـ الدعـ المطمؽ إلسرائيؿ ،بما يتضمف رفضيـ إلقحاـ
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اإلدارة األمريكية نفسيا في محادثات السبلـ ،ومف مسممات العبلقة بيف التكوينات االجتماعية
والسياسة في الواليات المتحدة ،ىيمنة الحزب الفائز عمي مراكز صنع القرار في الدولة.
فقد تسمّـ اليميف المسيحي في عيد بوش أعمي مراتب السمطة السياسية عبر شخصيات مثؿ جوف
أشكروفت وزير العدؿ ،وغاؿ نورتف وزير الشئوف الداخمية ،ومايكؿ غريسوؿ كاتب الخطابات
الرئاسية ،وكاي كوؿ جيمس مديرة شئوف العامميف في اإلدارة ،وفي الكونجرس كانت غالبية
شخصيات الحزب الجميوري المرموقة :ديؾ آرمي ،توـ ديبلي ،بيؿ فيرست ،دنيس ىاستريت،
ترنت لوف وغيرىـ تنتمي ليذه الحركة (ترتريو .)2005 ،باإلضافة لتمؾ الشخصيات؛ احتؿ
اليميف المسيحي في عيد الرئيس بوش االبف مكاناً أساسياً في صناعة الق اررات السياسية في
الواليات المتحدة ،ومف أبرز شخصيات ىذا اليميف المحافظ (الشاىر ،2009 ،ص:)40
 دوغبلس فيث :المستشار السياسي لو ازرة الدفاع ،ونائب وزير الدفاع دونالد رامسفيمدوىو عضو بارز في المنظمة الصييونية األمريكية.
 ريتشارد بيرؿ :مستشار الرئيس بوش لشئوف الشرؽ األوسط ،ورئيس المجمس السياسيبو ازرة الدفاع (البنتاغوف) ،وممثؿ شركة (سولتاـ) اإلسرائيمية لؤلسمحة ،وكاف قد اُتيـ
وأُديف بتسريب معمومات سرية أمريكية إلي إسرائيؿ.
 كارؿ روؼ :المستشار السياسي لمرئيس بوش وأحد المقربيف منو. بوؿ وولفيتزُ :منظّر الحرب عمي العراؽ ،وأحد واضعي خطط ىذه الحرب ،شغؿمنصب نائب وزير الدفاع.

 إليوف أبراىامز :مستشار مجمس األمف القومي. ريتشارد ىاس :عضو مجمس األمف القومي وىو مف أكثر المتشدديف في نظرية الحربعمي العراؽ ،واعادة رسـ خارطة الشرؽ األوسط مف جديد.
 4.1.9موسي العصر

ُيوصؼ الرئيس جورج بوش االبف عمي أنو رجؿ متديِّف محافظ ومف أشد المؤمنيف بفكرة التفوؽ
األمريكي ومف أصحاب نظرية القرف األمريكي ،وىو ينتمي لتيار اليميف المسيحي وأحد أتباع

الطائفة اإلنجيمية التي تؤمف بحرفية الكتاب المقدس وتري في التوراة شريعة حياتية يجب تطبيقيا
عمي البشر في كؿ العصور .وقد افتتح بوش ميامو كرئيس لمواليات المتحدة بإلقاء خطاب ديني
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حماسي في حفؿ تنصيبو جاء فيو" :األمريكيوف كرماء وأقوياء ومحترموف ..ليس ألننا نؤمف
يتعدي ذواتنا ..وحينما نفتقد روح المواطنة ىذه ال يمكف ألي
بأنفسنا ..ولكف ألننا نحمؿ إيماناً بما ّ
برنامج حكومي أف يحؿ محمّيا ..بيد أف تحقيؽ ىدؼ الرب ىو واجبنا ..وما يزاؿ ىناؾ مبلؾ
يركب الريح ويوجو ىذه العاصفة" (لونجمي ،2003 ،ص.)6
ػتمخص فػػي قولػػو:
وبحسػػب شػػيادة كاتػػب خطاب ػات بػػوش ،ديفيػػد فػػروـ ،أف قناعػػة بػػوش الدينيػػة تػ ّ
"عميػػؾ أف تفعػػؿ أفضػػؿ مػػا لػػديؾ وتقبػػؿ بػػأف كػػؿ شػػيء فػػي يػػد اهلل ،فػػإف األمػػور ت ػنجح إذا آمنػػت
بذلؾ" ،ووفقا لوزير التجارة في عيد بوش (دوف ايفانز) ،فإف إيماف الرئيس يعطيو إحساس واضػح
يدعي بػوش أنػو يعػرؼ مػف ىػـ اإلرىػابيوف ومػف ىػـ
حوؿ ما ىو خير وما ىو شر ،ونتيجة لذلؾّ ،
األشػرار ،فيػػو يػػري إي ػراف وكوريػػا الشػػمالية ى ػـ الشػػر ،صػػداـ حسػػيف ىػػو الشػػر ،أمػػا األخيػػار ،فيػػـ
اإلسرائيميوف" (.)Daviason, 2005, p167
وفي مقالة ُنشرت في الواشنطف بوست في 9مارس  2003أشارت أف الكثيريف الحظوا أثر الديف

في رؤية بوش السياسية بشكؿ غير معيود في الحياة األمريكية ،فيػو يميػؿ إلػى التفسػير الػديني
لؤلحداث السياسية ،وقػد قػاؿ فػي حػديث ألحػد المػذيعيف الػدينييف" :اإلرىػابيوف يمقتوننػا ألننػا نعبػد

الرب بالطريقة التي نراىا مناسبة" ،كما أنو يعتبر قيادتو ألمريكا بعد 11سبتمبر أم اًر إليياً واختيا اًر
رّبانيػاً (الكاشػػؼ ،2007 ،5ص .)14وفػػي د ارسػػة طريفػػة ألسػػتاذ الد ارسػػات البلىوتيػػة فػػي جامعػػة
(ماريمونػػت ) جيفػػري سػػيكر لصػػورة بػػوش عػػف نفس ػو ،يكشػػؼ فييػػا عػػف قناعػػة بػػوش بأنػػو "موسػػي

العصػػر" الػػذي كممػػو اهلل وأمػره بإنقػػاذ شػػعبو األمريكػػي كمػػا أنقػػذ موسػػي شػػعب إسػرائيؿ مػػف فرعػػوف،
وأنػػو يػػري أمريكػػا ىػػي إسػرائيؿ الجديػػدة ،وأنيػػا صػػاحبة رسػػالة إلػػي العػػالـ ،وتعػػود قناعػػة بػػوش بأنػػو
موسػػي العصػػر كمػػا يػػروي سػػيكر إلػػي عػػاـ  ،1986حػػيف أمضػػي وقت ػاً ذات أحػػد مػػع القػػس بيمػػي
غراىاـ ،ففي نياية ذلؾ األسبوع ُولد بوش مف جديد روحياً وايمانيػاً (العكػش ،2004 ،ص.)174
وباإلضافة لمرئيس بوش ،فقد ذكرت مجمة نيوزويؾ في 10مػارس  ،2003أف زوجػة أنػدرو كػارد
مػدير مكتػب بػوش قسيسػة ،وأف والػد مستشػارتو لؤلمػف القػومي كونػدالي از اريػس عمػؿ واعظػاً فػي
إحدى كنائس والية أالباما (الكاشؼ  ،2007 ،5ص.)20
ومف طرائؼ جورج بوش المثيرة لبلستيجاف ما أورده الصحفي الفرنسي جاف كمود موريس في
كتابو (لو كررت ذلؾ عمي مسامعي فمف أصدقو) عف محاولة بوش إقناع الرئيس الفرنسي األسبؽ
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جاؾ شيراؾ بالمشاركة بالحرب عمي العراؽ عاـ  ،2003بذريعة القضاء عمي (ياجوج وماجوج)
ال َذ ْيف ظي ار في الشرؽ األوسط ،وتحقيقاً لنبوءة وردت في الكتب المقدسة .يقوؿ موريس" :إذا كنت
تعتقد أف أمريكا غزت العراؽ لمبحث عف أسمحة الدمار الشامؿ فأنت واىـ ،فاألسباب والدوافع
الحقيقية ليذا الغزو ال يتصورىا العقؿ ،بؿ ىي خارج حدود الخياؿ ،وخارج حدود كؿ التوقعات
السياسية والمنطقية" ،وبعد ذلؾ يرصد المؤلؼ رد فعؿ الرئيس شيراؾ مف خبلؿ مقابمة صحفية
أجراىا معو" :تمقّيت مف الرئيس بوش مكالمة ىاتفية مطمع  ،2003فوجئت بطمبو مني الموافقة
مبر اًر ذلؾ بتدمير آخر أوكار "ياجوج
عمي ضـ الجيش الفرنسي لمقوات المتحالفة ضد العراؽّ ،
وماجوج" ،مدعياً أنيما مختبئاف اآلف في الشرؽ األوسط قرب مدينة بابؿ القديمة ،وأصر عمي

االشتراؾ في حممتو الحربية التي وصفيا بالحممة اإليمانية المباركة ،ومؤازرتو في تنفيذ ىذا
الواجب اإلليي المقدس الذي أ ّك َدت عميو نبوءات التوراة واإلنجيؿ ،ىذه ليست مزحة فقد كنت
ِّ
متحي اًر جداً ،بعد أف صعقتني ىذه الخزعببلت والخرافات السخيفة التي يؤمف بيا رئيس أعظـ

دولة في العالـ ،ولـ ِّ
أصدؽ في حينيا أف ىذا الرجؿ بيذا المستوي مف السطحية والتفاىة ويحمؿ
ىذه العقمية المتخمفة ،ويؤمف بيذه األفكار الكينوتية المتعصبة التي سيحرؽ بيا الشرؽ األوسط،
ويدمر ميد الحضارات اإلنسانية ،ويجري ىذا كمو في الوقت الذي صارت فيو العقبلنية سيدة
ّ

المواقؼ السياسية ،وليس ىناؾ مكاف لمتعامؿ بالنبوءات والخرافات والتنجيـ وقراءة الطالع حتي
أعدت مجمة نيوزويؾ األميركية
في غابات الشعوب البدائية" (مطر ،2011 ،ص .)64-61وقد ّ
حرؾ سموؾ بوش السياسي والعسكري،
ممفاً في 10مارس  2003عف االعتقادات الدينية التي تُ ّ
وكيؼ ركب بوش موجة األصولية البروتستانتية ،وىو أحد أبنائيا ،ليقود أميركا في مغامرات

يطغى فييا الحماس الديني عمى البصيرة السياسية ،يتألّؼ الممؼ مف ثبلث مقاالت ،إحداىا وىي
األطوؿ واألعمؽ بعنواف "بوش والرب" بقمـ ىاوارد فاينماف أحد ُكتّاب المجمة ،والثانية بعنواف
"خطيئة التكبر" بقمـ البروفيسور مارتف مارتي ،أما المقالة الثالثة فيي بعنواف "البيت األبيض:
إنجيؿ عمى نير" بقمـ كينيث وودوارد مف ُكتّاب نيوزويؾ (الكاشؼ ،2007 ،ص.)14
ويقوؿ عنو الصحفي الفرنسي جاف كمود موريس" :الرئيس األمريكي السابؽ جورج بوش االبف مف
أشد المؤمنيف بالخرافات الدينية الوثنية البالية ،وكاف ميووساً منذ نعومة أظافره بالتنجيـ والغيبيات
وتحضير األرواح ،وقراءة الكتب البلىوتية القديمة ،وفي ُمقدمتيا التوراة ،ويميؿ إلي استخداـ
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بعض العبارات الغريبة وتكرارىا في خطاباتو مثؿ :القضاء عمي محور األشرار ،وبؤر الكراىية،
وقوي الظبلـ ،وظيور المسيح الدجاؿ ،وشعب اهلل المختار ،وىرمجدوف وفرساف المعبد ،ويدعي
أنو يتمقّي يومياً رسائؿ مشفرة مف الرب عف طريؽ اإليحاءات الروحية واألحبلـ الميمية (مطر،
 ،2011ص ،)62ولعؿ أعمؽ تحميؿ ونقض لفمسفة بوش وحماسو الديني الذي يطغى عمى
حكمتو السياسية ،ىو ما كتبو القس فريتس ريتسش في مقالو في الواشنطف بوست بعنواف "عف
الرب واإلنساف في المكتب البيضاوي" 2مارس  ،2003وىو مقاؿ تحميمي عميؽ تناوؿ المنطؽ
الداخمي لفمسفة بوش الدينية وآثارىا السمبية عمى أميركا بمداً وعمى المسيحية ديناً ،فقد تتبع القس
فريتس المصطمحات الدينية في خطابات جورج بوش ،والنزعة الوثوقية في أحاديثو بأف الرب إلى
جنبو دوماً ومف ذلؾ تك ارره الدائـ أف أمريكا "أمة مؤمنة ِّ
وخيرة ومثالية" ،وأحيانا "أمة رحيمة
وسخية" (الكاشؼ ،2007 ،5ص.)15
ّ
إف كاف نظاـ الحكـ في الواليات المتحدة قائـ عمي فصؿ الديف عف الدولة ،فإف الرئيس بوش لـ
يكف َعممانياً إلي الحد الذي ينسجـ مع الدستور األمريكي ،فقد أثبت بوش خبلؿ ثماف سنوات مف

حكمو بأنو لـ يستطع فصؿ الديف عف الدور السياسي الذي يضطمع بو كرئيس لدولة ترسـ
السياسات العالمية ،فانعكست مآربو الفكرية والعقائدية الخاصة عمي أفعالو وسياساتو ،وىذا األمر
ينسحب أيضاً عمي أعضاء األغمبية الجميورية بالكونغرس األمريكي والذيف ينتموف بغالبيتيـ
لميميف المسيحي ،واف كاف ىدؼ الطبقة السياسية مف ىذا التوظيؼ لمديف ىو سياسي بحت،
تتشابؾ فيو كؿ األقطاب المؤثرة بما في ذلؾ المصالح االقتصادية وأىداؼ السياسة الخارجية،
فإف نتائج تمؾ السياسات تتفؽ بشكؿ كبير مع أىداؼ وبرامج رجاؿ الديف أصحاب الثِقؿ
والميووسيف بالنبوءات التوراتية.
بوش االبف في الكنيست
بمناسبة الذكري الستيف لتأسيس إسرائيؿ ألقي بوش بالكنيست اإلسرائيمي خطاباً دينياً حا اًر ،ما
يمكف اعتباره وثيقة تُثبت إيماف بوش بالصييونية قوالً وعمبلً .ومما جاء في خطاب بوش:
"تفخر أمريكا بأف تكوف الحميؼ األقرب والصديؽ األفضؿ إلسرائيؿ في العالـ ..إف التحالؼ بيف
حكومتينا ال يمكف كسره ..بينما صداقتنا ىي أعمؽ مف بنود أي اتفاقية ..إنيا مؤسسة في الروح
المشتركة لشعبينا ..إنيا رابطة الكتاب المقدس ..رابطة الروح"" ..عندما تنظر أمريكا إلي إسرائيؿ
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تري زعيما روحياً صنع معجزة زراعية"" ..لقد كنت محظوظاً أف أري شخصية إسرائيؿ عف
قُرب ..لقد لمست الحائط الشرقي ورأيت الشمس تنعكس عمي بحر الجميؿ ..صمّيت في ياد
فاشيـ 18واليوـ زرت مساداُ ."19يتبع ىنري فورد ردود األفعاؿ اإلسرائيمية والدولية حوؿ الخطاب
ومنيا ما قالو سيمفاف شالوـ عضو الكنيست ووزير الخارجية في حكومة شاروف" :إف الرئيس

بوش أكثر صييونية مف وزراء عدة يجمسوف في حكومة إسرائيؿ" ،كذلؾ قوؿ زعيـ حزب المفداؿ
حبو إلسرائيؿ
الديني المتطرؼ (زفولوف أورليؼ)" :إف بوش يتحدث مثؿ أعضاء المفداؿ ،واف ّ

أثار مشاعري" (فورد ،2009 ،ص.)179

ميز الحدث المزدوج منذ ستيف عاماً ،تدمير فمسطيف،
رغـ احتفاؿ بوش بتأسيس إسرائيؿ فيو لـ ُي ّ
كما شارؾ بوش في زيارة األماكف المقدسة الييودية ،بينما لـ يفكر بزيارة مقر السمطة الفمسطينية
في راـ اهلل أو غزة ،ولـ يمحظ المدف التي يخنقيا جدار الفصؿ العنصري والمستوطنات والحواجز
التي تُقطّع أوصاؿ الضفة الفمسطينية ،كما استحضر الروابط الدينية التي يشترؾ فييا المسيحيوف
مع الييود ،بينما غابت تمؾ الروابط في خطابو بيف المسيحييف األمريكييف والعرب ،وبيف
المسيحييف والمسمميف.

 5.1.9الديمقراطيوف يزاحموف الجميورييف عمي أصوات اليميف المسيحي

لـ يكف الجميوريوف وحدىـ مف استثمر قوة تأثير الديف بالرأي العاـ األمريكي ،فالحزب

الديمقراطي أيضاً لو حضور ونصيب وافر مف دعـ األصولييف اإلنجيمييف .فقد كانت نسبة
مؤيديف الحزب الديمقراطي مف اإلنجيمييف األصولييف (أعضاء وناخبيف) تتراوح بيف  %27في
عاـ  1992و %22في عاـ  ،2006وتثير ىذه النسبة كثي اًر مف األسئمة حوؿ مدى انسجاـ
الفمسفة الدينية مع الفمسفة السياسية ،فالحزب الديمقراطي لو فمسفة في الحكـ تختمؼ عف الحزب
الجميوري وتقوـ عمى العدالة االجتماعية وزيادة الضرائب مع زيادة الدخؿ ،ومع ذلؾ يحظى
الحزب بدعـ نحو  22%مف اإلنجيمييف األصولييف (شيرازي.)2004 ،
 18مؤسسة إسرائيمية رسمية ومركز أبحاث أقيمت عاـ  1953بموجب قرار الكنيست اإلسرائيمي كمركز أبحاث في أحداث
اليولوكوست.
19موقع ديني ييودي أصبح رم اًز وطنياً ومثاالً لبطولة الييود في الحرب مف أجؿ ببلدىـ ،وأصبح شعار "لف تسقط مسادا
ثانية" مف أشير الشعارات الوطنية التي رفعو الييود الصييونيوف.
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كما يحظى الديمقراطيوف بدعـ الييود ألنيـ فتحوا األبواب أماـ األقميات ،و ّأيدوا الحقوؽ المدنية،
ودعموا الخدمات االجتماعية ،كما أف الديمقراطييف أكثر ليبرالية نسبياً لعدد مف القضايا

االجتماعية التي تيـ ييود الواليات المتحدة (نيوؼ .)2006 ،وفي إطار العبلقة بيف الييود
والحزب الديمقراطي ،يقوؿ الكاتب األمريكي (ريتشارد بروكيايز)" :الفارؽ الوحيد بيف الحزب
الديمقراطي وحركة اإلصبلح الديني الييودية ىو أياـ العطبلت الرسمية" (القدوسي ،ص.)53
ولعؿ ذلؾ ُيفسِّر سبب قياـ المرشح الديمقراطي ألبرت أؿ جور في انتخابات عاـ  ،2000باختيار

الييودي األرثوذوكسي السيناتور جوزيؼ ليبرماف نائباً مرشحاً لو في سباؽ الرئاسة ،ليس فقط
لمفوز بالصوت الييودي ،ولكف أيضاً ألف ليبرماف مف ُدعاة االلتزاـ الديني ومف المناديف بأف

يكوف لمديف دور في السياسة ،وىو أيضاً ظيير لميميف المسيحي (االمبراطورية،2001 ،

ص .)141وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف عدداً مف أبرز قادة المحافظيف الجدد في الحزب
الجميوري جاءوا أصبلً مف الحزب الديمقراطي ،كما أف ريتشارد بيرؿ الذي قضى فترة طويمة مف
حياتو في الحزب الديمقراطي وكاف مساعداً ألحد أبرز أعضاء مجمس الشيوخ مف الديمقراطييف،
واف كاف بعض صقور الجميورييف مف الحزب الديمقراطي أصبلً ،فإف الحروب األمريكية
الخارجية ،وأبرزىا حرب العراؽ ،لـ تبدأ جميورية بؿ كانت ديمقراطية ،ولـ يسبؽ الديمقراطيوف
الحزب الجميوري إلى شف الحروب فحسب ،بؿ شاركوىـ العقيدة السياسية الجديدة التي تدعو
صنفيا الواليات المتحدة كػ (أنظمة مارقة) (نيوؼ.)2006 ،
إلسقاط أنظمة تُ ّ

 2.9المبحث الثاني :التحالؼ مع المحافظيف الجدد

عرؼ المحافظوف الجدد عمي أنيـ مجموعة سياسية أمريكية ،تميؿ إلى اليميف المسيحي
ُي ّ

المتطرؼ ،آمنت بقوة أمريكا وىيمنتيا عمى العالـ ،وىـ ليسوا ساسة فقط بؿ ُكتّاباً نافذيف،
ومفكريف استراتيجييف ،ومحاربيف قدامى ،وجميرة مف المثقفيف أكثر تطرفاً مف كؿ ألواف الطيؼ
الفكري والثقافي األمريكي ،وىـ أيضاً جماعة ذات ميوؿ صييونية حددت مسار السياسة
الخارجية األمريكية في عيد جورج بوش االبف ،وعمموا عمى بمورة سياسة تُجيز استعماؿ قوة
صنؼ تيار
وي ّ
أمريكا العسكرية لموصوؿ إلى أىدافيا مف دوف النظر إلى ّأية اعتراضاتُ ،
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المحافظيف الجدد بأنو وثيؽ الصمة بإسرائيؿ ،وحميؼ متعصب ليا ،إذ أف أكثر قادة ومنظري
المحافظيف الجدد مف المثقفيف الييود (عبد العاؿ ،2007 ،ص.)141
أما أوؿ مف استعمؿ مصطمح المحافظيف الجدد  ،فيو ايرفينغ كريستوفر الذي ُيعد األب المؤسس

ليذا التيار في الواليات المتحدة األمريكية ،حيث نشر مقالة بعنواف" :المحافظوف الجدد :قصة
األفكار"  ،استعمؿ فييا ىذا المصطمح لتمييز أرائو عف أراء المحافظيف التقميدييف ،ولكريستوفر
كذلؾ كتاب بعنواف (انعكاسات المحافظوف الجدد) ألّفو في عاـ  0983تناوؿ فيو أراء وأفكار
المحافظيف الجدد وانعكاساتيا في السياسة األمريكية (خريساف.)2015 ،
تمكف المحافظوف الجدد والمسيحية الصييونية مف بناء تحالؼ عممي وعميؽ أنتج الكثير مف
المؤسسات وأثّر في السياسة الخارجية األميركية خاصة المتعمقة بدعـ إسرائيؿ .وىنا ال ينبغي
الخمط بيف اتجاه المحافظيف الجدد ،واتجاه المسيحية الصييونية ،فاإلنجيميوف آتوف مف الواليات
سم ي بالحزاـ التوراتي ،والذيف يمثموف اليميف المسيحي المتصاعد النفوذ
الجنوبية األمريكية ،التي تُ ّ
بيف صفوؼ الحزب الجميوري ،أما المحافظوف الجدد أصحاب األغمبية الييودية فيـ تيار قادـ

مف الجانب الشرقي لمواليات المتحدة ،المعقؿ الرئيس لييود أمريكا ،وكبل االتجاىيف (اليميف
المسيحي ،واليميف المحافظ) ُيمثّبلف األغمبية الحاكمة في عيد بوش االبف (كامؿ،2004 ،

ص.)323

 1.2.9فمسفة المحافظيف الجدد والشتراوسية

يرجع المحافظوف الجدد في أفكارىـ إلى المفكر األمريكي األلماني األصؿ ليو شتراوس Leo

 Straussوىو مفكر ُولد في ألمانيا عاـ  ،1899ودرس الفمسفة والرياضيات والعموـ الطبيعية،
وعمؿ باحثاً في معيد الدراسات الييودية في برليف ،ثـ انتقؿ إلي الواليات المتحدة  ،1932حيث
قاـ بالتدريس وتنقؿ بيف عدة جامعات (شتراوس (ب) ،2005 ،ص .)611ويدعي شتراوس أنو
تم ّكف مف قراءة الفبلسفة الكبار الذيف ُيشكموف اإلرث الفكري لمحضارة الغربية ،وأف تمؾ القراءة

أ ّكدت لو أف الفبلسفة العظاـ يعتقدوف أنو ال يوجد آلية لمعاقبة الخاطئيف ،وليس ىنالؾ نظاـ
 117

أخبلقي يحدد ما ىو خير وما ىو شر ،وال يوجد حؽ طبيعي غير حؽ تح ّكـ القوي في الضعيؼ،
وأف الحقيقة الوحيدة في العالـ ىي عدـ وجود حقيقة (خريساف.)2015 ،
عقب ىجمات 11سبتمبر  2001تصدرت واجيةَ الحزب الجميوري مجموعة مف المحافظيف
الجدد الذيف فرضوا أيديولوجيتيـ عمى السياسة الخارجية األميركية ،وكانت بدايتيا بالحرب عمي
بناء عمي توصيات ليو
اإلرىاب بدءاً بأفغانستاف عاـ  2001ومف ثـ غزو العراؽ عاـ ً 2003
شترواس .التي جاءت في طروحاتو كما يمي (السباتيف ،2007 ،ص:)147
 .1رفض الحداثة وتفضيؿ الحفاظ عمي األوضاع القائمة.
 .2استخداـ الديف لمسيطرة عمي الجموع.
 .3ال تكوف الديمقراطية قادرة إال إذا كانت قوة عسكرية باطشة.
 .4استخداـ الكذب والخداع لمحفاظ عمي السمطة.
 .5فرض الديف عمي الجماىير.
 .6استعماؿ القوة لكبح العدائية لدي البشر.
الحكـ محصو اًر في أيدي النخبة المثقفة.
 .7يجب أف يكوف ُ
الخيرة.
 .8اإليماف بالريادة األمريكية ّ

فالشئوف الدولية بالنسبة لممحافظيف الجدد مشحونة أخبلقياً بأمريف :الشمولية شر؛ والميبرالية
الديمقراطية فضيمة ،و"الوضوح األخبلقي" في ىذا المجاؿ نقطة انطبلؽ ميمة لجميع التحميبلت
السياسية الجادة ،وحيث أف الشر يقؼ متربصاً لتدمير الحريات الميبرالية فإف التفوؽ العسكري
األمريكي ضرورة ال بد منيا وال يجوز التفاوض بشأنيا أو التنازؿ عنيا تحت أي ظرؼ (سميث،
 ،2010ص.)79
انعكست تمؾ األفكار عمي فمسفة المحافظيف الجدد السياسية فيـ يؤمنوف بدور القوة العسكرية
كأداة أساسية لمواجية التحديات والنزاع في العالـ ،والعبلقات الدولية بالنسبة ليـ تقوـ عمى القوة،
كما أف السبلـ الحقيقي إنما يأتي فقط نتيجة لبلنتصار في الحرب ،وليس بالدبموماسية أو العدالة،
وبعد انييار االتحاد السوفييتي ،ساند المحافظوف الجدد عدداً مف األفكار التي اكتسبت رواجاً
واسعاً في واشنطف ،وعمى رأس ىذه األفكار؛ "اإليماف بأف أماـ أمريكا فرصة غير مسبوقة إلعادة
صياغة النظاـ العالمي" وىي نابعة مف حالة الفراغ التي يعيشيا العالـ بعد سقوط االتحاد
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الرسولي" الحتمي الذي يجب أف
السوفيتي ،وىو فراغ يجب أف تمؤله أمريكا مف خبلؿ الدور " َ
تضطمع بو (عبد العاؿ ،2007 ،ص. )142

أخذ المحافظوف الجدد زماـ المبادرة بشكؿ شبو كامؿ في أعقاب أحداث سبتمبر  2001بعد فترة
مف االستقطاب بيف الصقور والحمائـ في إدارة بوش ،والتقطوا عجمة القيادة مف المحافظيف
التقميدييف في الشئوف الخارجية ،وطرحوا بعد أسبوع واحد مف أحداث سبتمبر عمي بوش برنامجاً
وحددوا البداية بأفغانستاف
مرحمياً لممشروع الذي أُطمؽ عميو (الحرب العالمية ضد اإلرىاب)ّ ،
كخطوة أولي ،ثـ العراؽ وسورية وايراف ولبناف وغيرىا في برنامج يستغرؽ عشر سنوات (كامؿ،
 ،2004ص.)349
وتُعد مظمة المحافظيف الجدد السياسية المتمثمة في الحزب الجميوري البيئة األفضؿ الستقطاب
أعداد كبيرة مف المسيحييف المتصيينيف ،ألف الحزب ىو المفضؿ لدى المتدينيف عموما حيث
يتبنى الحزب فك اًر أحادياً في السياسة الخارجية ويفضؿ الحموؿ العسكرية عمى الحموؿ الدبموماسية
أو السياسية ،وىذه نقطة تعارض بينيـ وبيف المحافظيف التقميدييف الذيف يروف ضرورة التعاوف
مع الحمفاء في السياسة الخارجية ،ومف ىؤالء جميس بيكر الذي كاف مف أىـ شخصيات إدارة
الرئيس األميركي األسبؽ رونالد ريغاف (الكاشؼ ،2007 ،4ص.)32

 1.2.2.9نبوءات صاموئيؿ ىانتنجتوف

حيز الوجود ،المجتمعات التي تشترؾ في عبلقات
نظاـ عالمي قائـ عمي الحضارة يخرج إلي ّ

قربي ثقافية تتعاوف معاً ،الجيود المبذولة لتحويؿ المجتمعات مف حضارة إلي أخري فاشمة ،مزاعـ
الغرب في العالمية تضعو بشكؿ متزايد في صراع مع الحضارات األخري وأخطرىا اإلسبلـ
والصيف ،وعمي المستوي المحمي فإف حروب خطوط التقسيـ الحضاري وبخاصة بيف المسمميف
وغير المسمميف ينتج عنيا (تجمع الدوؿ المتقاربة) ،سيييمف صداـ الحضارات عمي السياسة
العالمية ،خطوط االختبلؼ بيف الحضارات ستكوف خطوط جبية المستقبؿ" (ىانتنجتوف،1999 ،
ص.)37
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كانت تمؾ النبوءة العالمية األبرز التي سيطرت عمي أفكار المحافظيف الجدد بعد انييار االتحاد
جسد دور الشرير ،وامبراطورية الشر التي يجب محاربتيا
السوفييتي ،وكاف ال بد مف إيجاد بديؿ ُي ّ

مبر اًر لبلستم اررية
في القارات الثبلث ،فكاف اإلسبلـ ،حتي يكوف التيديد العالمي لئلرىاب ّ
واإلسراع في سباؽ التسمح ،وفرض التدخؿ االقتصادي والعسكري في أنحاء العالـ ،فقد مثّمت

نظريات ىانتنجتوف عف صداـ الحضارات األساس النظري لذلؾ التوجو االستراتيجي الجديد
(جارودي ،2002 ،ص .)173وقد سعي المحافظوف الجدد لمييمنة األمريكية عمى حقوؿ النفط
الجغرافيا السياسية والعسكرية واألدوات االقتصادية في الشرؽ األوسط ،وفي سيناريو ىانتنغتوف
و َ

فإف اإلسبلـ ىو القوة األكثر عدائية لمصالح الواليات المتحدة ،ويناسب تماماً ليكوف "إمبراطورية
الشر" ،وىي العبارة التي كاف ليا بالغ األثر في الخطابات السياسية بيف عامي ،2003 ،2002
والتي غالباً ما امتزجت بإيحاءات الىوتية (.)Wagner, 2003
تمقّؼ المسيحيوف الصياينة مثؿ ىذه النبوءات الواردة في كتاب أحد أبنائيـ (ىانتنجتوف) بعد
خيبة األمؿ التي أصابت المؤمنيف جراء فشؿ نبوءات ىاؿ ليندسي وغيره حوؿ وقوع حرب نووية
مع روسيا الشيوعية ،وبانسجاـ تاـ مع الدور الجديد لمسياسة اإلسرائيمية في الحرب عمي اإلرىاب
والذي ال يتعمؽ فقط بالشرؽ األوسط ،بؿ بسياسة الييمنة العالمية لمواليات المتحدة ،وعمي اعتبار
أف العرب والمسمميف ىـ العدو الحالي والمشترؾ انخرط التدبيريوف األمريكيوف مف ساسة
ومبشريف في العمؿ عمي إعادة تعريؼ مفيوـ محور الشر وفؽ النظرية اليانتنجتونية ،وذلؾ
لزيادة تمكيف إسرائيؿ مف رقاب الفمسطينييف وجيرانيا العرب واعطائيا الغطاء والدعـ الكامؿ لكؿ
ما تقوـ بو واعتبارىا فوؽ كؿ قانوف نص عميو المجتمع الدولي كما استطاعت إسرائيؿ أف توظّؼ
تبناه ىانتنجتوف في كتابو مف خبلؿ تصدير فكرة أنيا الديمقراطية
حالة الصراع العالمي الذي ّ

الغربية الوحيدة في منطقة الشرؽ األوسط ،مطالبةً العالـ الغربي بالحفاظ عمي ىذا الكياف

المحاط بجماعات بدائية تمثؿ حضارة الشرؽ المتخمِّؼ ،وعممت
الديمقراطي الذي ينوب عنيـ ،و ُ
عمي حشد الدعـ والتأييد لخدمة سياساتيا في كؿ االتجاىات ال سيما في قضيتي تعريؼ القدس
كعاصمة موحدة إلسرائيؿ وقضية واالستيطاف.
تعزز الخطاب المسيحي الصييوني ،المفعـ بالعداء لمعرب والمسمميف ،وقضية النضاؿ مف
فقد ّ
صداـ الحضاراتِ ،
أجؿ إسرائيؿ بفكرة ِ
صداـ بيف التراث الييودي المسيحي واإلسبلـ ،فالمسيحييف
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اإلنجيمييف يحبوف الييود ،وقميؿ منيـ يحبوف المسمميف ،فنجد مثبلً في حفؿ افتتاح منظمة
مسيحيوف متحدوف مف أجؿ إسرائيؿ في عاـ  ،2006اُستخدمت خطابات ممتيبة ضد
المتشددوف األمريكيوف ىذا الخطاب
الفمسطينييف ،وليجة متطرفة معادية لئلسبلـ ،كما استخدـ
ّ
السياسي الديني لتحويؿ السرد مف صراع إقميمي بيف شعبيف إلي صراع ييودي ػ ػ ػ مسيحي ضد
"الفاشية اإلسبلمية" ( .)Belin, 2008ونجد مثبلً في خطابو في الكنيست أماـ حشد مف لوبي
المسيحييف الصياينة بتاريخ 22يوليو  2015قاؿ رئيس حزب (إسرائيؿ بيتنا) افيغدور ليبرماف:
"إف التعاوف بيف العالـ المسيحي والييودي ىو أمر ضروري ألف تحمي إسرائيؿ نفسيا مف
التيديدات ..نحف أماـ الخطوط األمامية لمصراع بيف الحضارات ..واسرائيؿ ىي المكاف الوحيد
في الشرؽ األوسط الذي فيو المسيحيوف جزء ال يتج أز مف المجتمع" (رويترز.)2015 ،
تحالؼ وولسي -شيا
اتخذ التحالؼ بيف المسيحييف الصياينة وتيار المحافظيف الجدد العديد مف األشكاؿ واألدوات
األيديولوجية السياسية المذىبية التي تضع مصالح إسرائيؿ فوؽ كؿ اعتبار؛ وأحد أشكاؿ التحالؼ
بيف المحافظيف الجدد والمسيحييف الصياينة ىو انضماـ التياريف تحت مظمة عممانية تميؿ
لممحافظيف الجدد كما في حاؿ مؤسسة (Freedom Houseبيت الحرية) .
وخبلصة التعاوف بيف التياريف تحت مظمة بيت الحرية ىو برنامج (بيت الحرية لمحريات الدينية
في العالـ) ،إذ يقؼ ىذا المركز الفكري والبحثي وراء أشد التقارير انتقاداً لمدوؿ العربية واإلسبلمية
خاصة فيما يتعمؽ بمواقفيا مف إسرائيؿ والييود ،وتصنيفو المستمر ليا عمى أنيا مواقؼ معادية
يصور وبإلحاح إسرائيؿ عمى أنيا الديمقراطية الناصعة الوحيدة في المنطقة التي
لمسامية ،كما أنو ّ
ستخبارت
ا
تستحؽ الدعـ األميركي المستمر ،وقُطبا ىذا التعاوف في بيت الحرية ىما رئيس اال
األمريكية األسبؽ (جيمس وولسي) وىو مف المحافظيف الجدد ،واألصولية المسيحية مديرة برنامج
مراقبة الحريات الدينية في المركز (نينا شيا) (مكي.)2006 ،
ويعد جيمس وولسي محافظ جديد وعضو في معيد يتبع المنيج اليميني في الترويج لسياسة
ُ

الميكود اإلسرائيمي وىو) مركز سياسات األمف) ،استغؿ وولسي حضوره الواسع في وسائؿ اإلعبلـ
األميركية لمتبرير الفكري لغزو العراؽ ومبدأ الحروب االستباقية؛ أحد أىـ الموضوعات المفضمة
لدى المحافظيف الجدد ،وىو كذلؾ عضو في اإلدارة االستشارية لممعيد الييودي لؤلمف القومي،
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وىي مؤسسة أميركية تسعى لمتعاوف العسكري بيف إسرائيؿ والواليات المتحدة وتعمؿ عمى تسخير
طاقات الواليات المتحدة العسكرية مف أجؿ المصالح اإلسرائيمية (الكاشؼ ،2007 ،4ص.)33
أما نينا شيا فيي أيضاً عضو في (لجنة الحريات الدينية الدولية( التي أسسيا الكونغرس العاـ
وعرؼ
 ،0998تحت ضغوط قوية مف تيار اليميف المسيحي وفروعو مف المسيحييف الصياينةُ ،
تشددىا الديني ووقوفيا وراء حممة د ّشنت مؤتم ار برعاية بيت الحرية عقد في يناير0996
عف شيا ّ

جمب أكثر مف  000مف قادة المسيحييف والكنائس لمناقشة ما أسموه "اآلراء واألعماؿ التي
تُرتكب ضد المسيحية في العالـ" ،وتسبب ذلؾ المؤتمر في حركة مسيحية نيضوية كبيرة ،تمت
باالشتراؾ مع ُنشطاء ييود ،ومثميا مثؿ وولسي ،تظير شيا عمى الكثير مف المحطات المسيحية

المتشددة واإلذاعات الدينية ،وتبرز مواقفيا العدائية مف العالـ العربي واإلسبلمي (خالد.)2007 ،
 2.2.9المحافظوف الجدد واسرائيؿ

انطمقت أيديولوجية المحافظيف الجدد المؤيديف إلسرائيؿ بمسيرة طويمة مف خبلؿ المؤسسات
التابعة لمدولة؛ كمستشاريف لمجناح اليميني المؤيد إلسرائيؿ مف أعضاء الكونغرس ،وغيرىـ في
المستويات الدنيا مف و ازرة الدفاع والخارجية ،وفي حاالت أخرى مثؿ األكاديمييف أو قادة الفكر
والرأي المحافظ في واشنطف ومف خبلؿ األنظمة العميا في إدارة ريغاف ،ومع انتخاب بوش عاـ
المروجيف
 ،2001انتقموا إلى مواقع استراتيجية رئيسية في الحكومة ،وشغموا منصب المنظّريف و ّ

الرئيسييف لسمسمة مف الحروب ضد أعداء دولة إسرائيؿ مف العرب (.(Petras, 2010, p62

ويكفي أف نعرؼ أف الرئيس بوش االبف قد وظّؼ في طاقمو الداخمي حوالي عشريف مف خبراء
المعيد األمريكي ) ،)The American Enterprise Instituteوىؤالء ىـ مف أكبر المواليف
لمفكر الشتراوسي ،واحتموا أىـ المناصب بالخارجية األمريكية والدفاع ،ورّكزوا عمى أف إسرائيؿ
ىي الحميؼ الرئيس لمواليات المتحدة األمريكية التي يجب دعميا مالياً وعسكرياً ،والدفاع عنيا
بكؿ قوة (عدواف ،2010 ،ص ،)11فالمحافظوف الجدد الذيف نابذوا العالـ كمو تقريباً العداء
استثنوا منو إسرائيؿ ،معتبريف أف المصالح األمريكية واإلسرائيمية يجب أف تكوف متماثمة ،وأجيدوا
عقوليـ في تمفيؽ الدالئؿ إلثبات أف ما ىو في مصمحة إسرائيؿ ىو في مصمحة أمريكا ،ويخمص
(بات بيوكانف) ،وىو مف المحافظيف التقميدييف ،في كتابو (أيف أخطأ اليميف) ،إلى أف "أيديولوجية
المحافظيف الجدد تنطمؽ مف مبدأ أساسي وىو تطابؽ مصالح أمريكا مع إسرائيؿ ،وبالتالي فيـ
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يدفعوف الواليات المتحدة إلى محاربة أعداء إسرائيؿ ،وقد دفعوا أمريكا إلى شف الحرب عمى
العراؽ" وكانت؛ حسب رأي بيوكانف "أكبر خطأ استراتيجي أمريكي خبلؿ أربعيف عاما" (عبد
العاؿ ،2007 ،ص.)154
قدمػػو مستشػػارو
ىػػذا الػػدعـ غيػػر المشػػروط إلس ػرائيؿ مػػف المحػػافظيف الجػػدد ،الم ػواليف لمصػػييونية ّ
بػػوش مث ػػؿ نائ ػػب ال ػرئيس دي ػػؾ تش ػػيني ووزيػػر ال ػػدفاع دونال ػػد رامسػػفيمد ،ومستش ػػارة األم ػػف الق ػػومي
كونػػدولي از اريػػس ،والجيػػات الفاعمػػة والمػػؤثرة مثػػؿ دوغػػبلس فيػػث ،ريتشػػارد بيػػرؿ ،وبػػوؿ وولفػػويتز،
وكمػ ػػا أف ىنػ ػػاؾ تحالفػ ػػات متشػ ػػابكة مػ ػػف قػ ػػادة الحكومػ ػػة المحػ ػػافظيف الجػ ػػدد والحركػ ػػة الصػ ػػييونية
المسيحية ،تجدر اإلشارة إلى أف جميع ىؤالء األشخاص والجماعات يعتقدوف أف الواليات المتحدة
لدييا واجب ،وقػدر إليػي ،إلعػادة تشػكيؿ العػالـ مػف حيػث مصػالحيا الخاصػة ،التػي تمثػؿ بػالطبع
مصػػالح العػػالـ الييومسػػيحي ( .)Daviason, 2005, p171فقػػد دعػػـ رامسػػفيمد المسػػتوطنات
اإلسرائيمية غير المشروعة ،وىو ما اعتبره (حػؽ) إسػرائيؿ ألنيػا غػزت األ ارضػي الفمسػطينية ،وىػو
عبػر عنػػو الجميػػوري ديػػؾ آرمػػي ،زعػػيـ األغمبيػػة فػػي مجمػػس النػواب فػػي عيػػد
الموقػػؼ ذاتػػو الػػذي ّ
بوش والمؤيد لمتطيير العرقي والترانسفير ضد الفمسطينييف (.)Wagner, June 28, 2003

اال نتقاـ مف بابؿ
ال زاؿ الديف مساىماً حقيقياً في صنع التاريخ وتشكيؿ الرؤية السائدة لخمفيات ومكونات الدور
الغربي بالمشروع الصييوني ،فما ىو متوافر مف معطيات ومعمومات تُشير إلي أنو حتي في ظؿ
غياب دور الديف عف الحياة المعاصرة في الغرب ،إلي حد وصؼ البعض لو بأنو في حالة
غرؽ ،ظ ّؿ التديف البروتستانتي ،خاصة بالواليات المتحدة األمريكية ،يضطمع بدور تيويد

المسيحية والترويج لبرنامج عمؿ التوراة السياسي ،وأف لثِّقؿ وحجـ التأثير الذي يمعبو الديف،
ومخرجات السياسة الخارجية األمريكية.
مبلمح واضحة في ُمدخبلت ُ
حافز قوياً لترويج عممي لما ورد في كتب النبوءات ،و ّأدت
فقد ش ّكؿ غزو العراؽ لمكويت  1990اً
تضمنت
لزيادة مبيعات كتب المسيحية الصييونية التي قد كانت ُنشرت في السابؽ ،وىي كتب
ّ
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نبوءات توراتية حوؿ ما سيصيب العالـ في نياية الزماف (ىرمجدوف) ،تمؾ النبوءات التي لـ
تضمف فقط تدمير العراؽ ،بؿ تضمف أيضاً توفير مرجعية وخمفية أوسع لمعداء لئلسبلـ
ورواد المسيحية الصييونية ،الذيف أ ّكدوا عمي صحة تمؾ النبوءات،
والمسمميف ،فقد ظير مب ّشرو ّ
بانتظاـ كضيوؼ حمقات في المقاببلت اإلذاعية والتمفزيونية عامي  ،1991 ،1990عمي
محطات  ،CBS, CNN, CBNوقد وصفت حينيا صحيفة نيويورؾ تايمز ،القمؽ العاـ حوؿ
تمؾ النبوءات ب ػ ".)Mesvinsky, 2012, p6( "fever pitch
وفي عاـ  ،2003وبعد أف أعمف بوش عف النظاـ العالمي الجديد ،والحرب العالمية عمي اإلرىاب
التي استيمّيا بأفغانستاف ،وتزامناً مع تنامي التيار األصولي البروتستانتي ،تعالت األصوات التي
تنادي بتدمير العراؽ ،العدو التاريخي الوارد ذكره في التوراة ،وكما استحضر الساسة مف
المحافظيف الجدد ،الدواعي األمنية والسياسية الكاذبة لتدمير العراؽ ،استحضر المب ّشروف

البروتستانت دوافع الحرب مف وثائؽ التوراة التي مضي عمييا ثبلثوف قرناًِّ ،
مؤكديف عمي
صبلحيتيا ووجوب إتِّباع توصياتيا ،فامتزجت الدواعي الدينية بالسياسية وأصبح العراؽ
استم اررية
ّ

وفقاً لمعايير التوراة والتصنيفات السياسة األمريكية ىو إمبراطورية الشر ،وصداـ حسيف ىو رأس

ىذا الشر.
وعمي الرغـ مف تأكيد المدير العاـ لوكالة الطاقة الذرية بقولو" :إننا لـ نكتشؼ أي دليؿ عمي أف
العراؽ أحيا برامج األسمحة النووية منذ قيامو بإزالة البرنامج في التسعينات" (ودورد،2004 ،
ص .)419استمرت الواليات المتحدة العمؿ عمي تحقيؽ (الميمة اإلليية) التي أمرىا بيا (الرب)
وىي نشر الحرية ،فبحسب أحد خطابات بوش" :إف الواليات المتحدة ُمكمّفة بإيصاؿ ىدية الحياة

التي منحيا الرب لكؿ إنساف عمي وجو المعمورة" (السباتيف ،2007 ،ص.)151

وقد خطّط المستشاروف مف المحافظيف الجدد الذيف يدعموف إسرائيؿ بمساعدة ومباركة مف
التحالؼ المسيحي ،لغزو العراؽ تأكيداً عمى حؽ أميركا في إعادة تشكيؿ الشرؽ األوسط ،وكما
جيّزت الواليات المتحدة الجيوش والدبابات لمغزو ،جيّز المسيحيوف الصياينة جيوشاً مف

استعداد لموجات أخري مف الغزو ( .)Daviason, 2005, p174كما أظير استطبلع
المب ّشريف
ً

لمرأي العاـ األميركي ،أجراه معيد (بيو) الستطبلعات الرأي في مارس  ،2003قبؿ أياـ قميمة مف
الحرب في العراؽ ،أف نسبة  %77مف اإلنجيمييف البيض (المسيحييف الصياينة) ،يؤيدوف
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استخداـ الواليات المتحدة لمقوة العسكرية ،لئلطاحة بنظاـ حكـ صداـ حسيف ،وكانت البرامج
الدينية بوقاً لمتسويؽ لقرار الرئيس بوش ،شف الحرب في أفغانستاف والعراؽ ،وحشد التأييد الشعبي
ليا ومنحيا التبريرات الدينية (أبو شرخ.)2011 ،
(بشر
وعف دور وسائؿ اإلعبلـ الغربية في تصوير ذلؾ الشر يضرب يوريس لونديؾ في كتابو ٌ

مثمنا) ،مثاالً حوؿ المعركة اإلعبلمية التي قادىا الغرب ضد القاعدة وىي تنطبؽ تماماً عمي دور
اإلعبلـ في الحرب عمي العراؽ" :كانت المعركة ضد القاعدة عمي غرار فيمـ سينمائي ىوليودي
فيو بطؿ وشرير ،ويمكنؾ اعتبار نفسؾ البطؿ ألنؾ تعرؼ مف يكوف ،وما الذي يحمـ بو ،وما
الذي يخشاه ،أما الشرير فيو شر مطمؽ ،وكؿ ما عميؾ أف تعرؼ عنو ىو :ما الذي يريده،
النفوذ ،االنتقاـ ،الماؿ ،ولكف لماذا يريد ذلؾ؟ فالشرير ىو عقبة دائمة ،وليذا تحصؿ عمي نياية
سعيدة إذا قتمو البطؿ ،وال يممؾ الشرير أي حوافز أو أحبلـ ،أو شكوؾ ،إنو ليس إنساناً في
الواقع ،ىذا ىو الدور الذي تسنده وسائؿ اإلعبلـ الغربية إلي األصولية" :ىـ يكرىوننا وعمينا
التخمص منيـ" (لونديؾ ،2010 ،ص.)107
وتأكيداً عمي التحالؼ بيف المسيحة الصييونية والمحافظيف الجدد في تدمير العراؽ واعادة رسـ
خارطة الشرؽ األوسط بمقاسات المجدد .فقد كشفت المقدـ كاريف كوياتوسكي ،المسئولة السابقة
بالبنتاغوف والتي أُجبرت عمي تقديـ استقالتيا؛ عف وجود أفراد مف وكاالت متنوعة ووصفت كيؼ
أف أعضاء تشكيمة متنوعة مف المحافظيف الجدد والمنظمات الموالية إلسرائيؿ مثؿ (مشروع القرف
األمريكي الجديد ،ومركز السياسات األمنية ،ومعيد المؤسسة األمريكية) يشغموف مناصب في
إدارة بوش ،وكشفت المصادر عف أف منظمة (( )OSBمكتب وضع الخطط الخاصة) التابعة
لمبنتاغوف مف خبلؿ مديرييا وولفويتز وفيث ،كانا مسؤوليف بصفة خاصة عف الدليؿ المختمؽ
بامتبلؾ العراؽ أسمحة دمار شامؿ ،تتبني أو أس بي أيديولوجية يمينية مؤيدة لمعمؿ العسكري
أعد فيث وبيرؿ وثيقة سياسية سيئة السمعة عاـ
وىي موالية بشكؿ متعصب إلسرائيؿ ،كما ّ
 1996لرئيس الوزراء اإلسرائيمي عف حزب الميكود بنياميف نتنياىو بعنواف "عممية سحؽ نظيفة:
ا ستراتيجية جديدة لضماف أمف العالـ" ودعت إلي تدمير صداـ حسيف واستبدالو بممؾ ينتمي
لمسبللة الياشمية ،وأكدت الوثيقة أنو سيكوف مف الواجب في ىذه الحالة اإلطاحة بحكومات
سورية ولبناف وايراف ،أو زعزعة استقرار ىذه الدوؿ بيدؼ ضماف أمف إسرائيؿ في إطار (منطقة
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ازدىار أمريكية ػ ػ ػ إسرائيمية مشتركة أكبر) ،كما أقامت أو أس بي عاـ  2003روابط وثيقة لمقياـ
بعممية مخابراتية موازية ذات ىدؼ محدد داخؿ مكتب اراييؿ شاروف لتجنب الموساد بصفة
خاصة ،وتزويد إدارة بوش بتقارير عف العراؽ أكثر إثارة لمذعر مف التقارير التي كاف الموساد
مستعداً لمسماح بيا (ميرشماير ووالت ،2006 ،ص.)29-27
تم ّكف اإلعبلـ األيديولوجي الصييوني مف استغبلؿ النفوذ االقتصادي الصييوني وتشابكات ىذا
االقتصاد مع الغرب ليؤكد عمى جممة المقوالت واالدعاءات الصييونية الخاصة بحماية ومساندة
إسرائيؿ في منطقة الشرؽ األوسط ،وذلؾ مف خبلؿ تكويف اتجاه خاص لمعقؿ البرجماتي السياسي
الغربي قائـ عمى االدعاءات التي ال تخمو مف عنصرية وتحيز ودعـ إلسرائيؿ ،وىذا االتجاه يقوـ
عمى أف وجود إسرائيؿ لو أىمية استراتيجية لمغرب وأنيا تمثؿ الوجو المتحضر لمغرب في الشرؽ
االوسط .واف إسرائيؿ دولة مسالمة تدعو لمسبلـ وتريده في محيط مف العداء والكراىية العربية
واإلسبلمية ليا ،ويجب عمى الغرب دعميا لتكوف قوة رادعة ضد العداء االسبلمي لمييود
والمسيحييف (العنزي.)2009 ،
تبعد اآلالؼ مف الكيمو مترات عف المسرح الذي تـ إعداده لغزو
وال غرابة أف إسرائيؿ التي ُ
العراؽ ،ىي شريؾ والعب أساسي في الفعؿ واليدؼ مف ذلؾ الغزو ،فقد تمكنت عبر شبكة

تحالفاتيا وجماعات الضغط الموالية ليا مف توظيؼ المسيحييف الصياينة ،كأداة طيِّعة لتحقيؽ
مقومات األمف القومي العربي ،وما ُيعزز ىذا القوؿ ىو بصمات
أىداؼ إسرائيؿ الرامية لضرب ّ
الصييونية الواضحة في تدمير العراؽ مف خبلؿ استغبلؿ بوش المتديف ،بإحاطتو بمجموعة
مييمنة مف الييود المتنفِّذيف ،وتجنيد قادة رجاؿ الديف اإلنجيمييف الميتميف بنبوءات آخر الزماف،
وىي البصمات التي تؤكدىا وثيقة الباحث االستراتيجي اإلسرائيمي (أوديد يينوف) التي ُنشرت في

مجمة (كيفونيـ) اإلسرائيمية عاـ  ،1981والتي تُشير بشكؿ واضح إلي األحداث التي تمت فوز
بوش باالنتخابات ،مف تدمير لمعراؽ والتخطيط لمشاريع الفوضي الخبلقة والشرؽ األوسط الكبير
التي طرحتيا وزيرة الخارجية األمريكية ،فكاف نتاجيا ما أُصطُمح عمي تسميتو بثورات الربيع
العربي التي قادت إلي تفتيت ليبيا وسورية واليمف والعبث بأمف مصر وتيجير السكاف العرب مف
بمدانيـ ،فبل يمكف اعتبار تمؾ الوثيقة مجرد نبوءات بقدر ما ىي برنامج عمؿ صييوني عالمي
ينسجـ مع الرؤية الدينية لرجاؿ الديف المؤمنيف بالعقيدة التدبيرية.
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 3.2.9انتخابات الرئاسة األمريكية 2004

راقب مستشارو االنتخابات الجميورييف اليميف المسيحي بأىمية بالغة ،فقد لفتت المسيرة المؤيدة
إلسرائيؿ ،والتي نظّمتيا الزمالة الدولية لممسيحييف والييود أوائؿ أبريؿ  2003في واشنطف
العاصمة ،القادة الرئيسييف لميميف المسيحي مثؿ غاري بوار ،رئيس منظمة (القيـ األمريكية) ،قاؿ
بوار أماـ الحشد" :إف كؿ مف يجمس في واشنطف ويوحي لشعب إسرائيؿ أف لدييـ نوايا لمتخمي
عف المزيد مف األراضي مقابؿ السبلـ ،فإف ىذا ىو الفُحش" ،وشمؿ البلعبيف الرئيسييف اآلخريف
التحالؼ المسيحي و ،AIPACوالمتحدثيف الرئيسييف مثؿ السفير اإلسرائيمي لدى الواليات المتحدة
دانييؿ أيالوف ،وسعي المشاركوف لمقياـ بحممة ضد أي خطة ستجبر إسرائيؿ عمى التخمي عف
المستوطنات أو التنازؿ عف األرض التي تقع تحت سيطرتيا ).(Wagner, 2003, June 28
وفيما واصؿ الرئيس بوش في حممتو االنتخابية عاـ  2004خطب ُود اليميف الديني المسيحي
األمريكي ،حاوؿ أنصاره في صفوؼ ذلؾ اليميف استغبلؿ الديف في الترويج إلعادة انتخابو لفترة
رئاسية ثانية ،فقد وقؼ بات روبرتسوف أماـ حشد كبير مف المسيحييف في برنامجو التميفزيوني
الذي ُيػبث في كؿ الواليات األمريكية ليقوؿ" :لقد منح الرب بركاتو لجورج بوش ،وربما يكوف قد

ارتكب أخطاء فادحة وخرج منيا سميماً ،ولكف ذلؾ ال ييـ ،فقد اختار الرب جورج بوش ألنو رجؿ
يصمي لمرب وباركو الرب" (ماضي .)2004 ،وفي صورة أخري مف تجمّيات القس روبرتسوف
حوؿ انتخابات  2004قولو" :الرب أخبرني أف الرئيس بوش سيفوز" (عواركة ،2006 ،ص.)51
استثمر قادة التيار اإلنجيمي التصاعد الممحوظ ألعداد الطائفة اإلنجيمية في االنتخابات المرتقبة
عاـ  ،2004فمف بيف التيارات الدينية تعتبر الطائفة اإلنجيمية التي تتخذ مف الجنوب األمريكي
قاعدة ليا ،مف أكثر فئات المجتمع محافظةً مقارنة ببقية أعضاء الطائفة البروتستانتية وبقية
الطوائؼ المسيحية في الواليات المتحدة بصورة عامة .ويدعـ ىؤالء الناخبوف المؤيدوف لممسيحييف
الحزب الجميوري في االنتخابات داخؿ الواليات المتحدة ،وقُ ِّدرت نسبة أتباع المسيحية
الصياينة
َ

الصييونية في الواليات المتحدة وفؽ دراسة لمبروفيسور القس دونالد واغنر مف جامعة نورث بارؾ
في شيكاغو عاـ  ،2003بنحو  % 30مف مجمؿ عدد أتباع المسيحية الصييونية في العالـ
(الكاشؼ ،2007 ،4ص .)33وقد ارتفعت نسبة اإلنجيمييف األصولييف الذيف ينتموف لمحزب
الجميوري بيف عامي  1999و 2004بشكؿ كبير ،حيث ارتفعت مف  39%عاـ  1999إلى
 47%في عاـ  2001ووصمت أعمى حد ليا  49%في  ،2004واذا ما أخذنا بعيف االعتبار أف
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االنتماء لؤلحزاب السياسية في الواليات المتحدة بطيء وال يتغير بشكؿ سريع فإف القفزة الكبيرة
بيف اإلنجيمييف األصولييف لبلنتماء إلى الحزب الجميوري تشكؿ ظاىرة جديدة في العبلقة بيف
المواطف واألحزاب السياسية (شيرازي .)2007 ،ففي عاـ  2004بمغت نسبة اإلنجيمييف
وتوجو  26,5مميوف
والمسيحييف المولوديف مف جديد ( %32 )born againمف عدد الناخبيفّ ،

صوت  %79منيـ لصالح بوش ،نصؼ األصوات التي حصؿ
منيـ إلي صناديؽ االقتراع حيث ّ
عمييا بوش جاءت مف اإلنجيمييف بزيادة تقرب مف  4مميوف ناخب عف انتخابات  2000قد
شكموا مخزوناً طبيعياً لصالح بوش (ترتريو.)2005 ،
وبحسب دراسات أُجريت حوؿ اتجاىات الرأي العاـ األمريكي حوؿ الديف والسياسة ،فنسبة
اإلنجيمييف األصولييف الذيف لدييـ رأي إيجابي بالحزب الجميوري بمغت  %74بعد االنتخابات
تصور اإلنجيمييف األصولييف لمرئيس بوش في
تحوؿ في ّ
في عاـ  ،2004وبنفس االتجاه حصؿ ّ
انتخابات الرئاسة عاـ  ،2004فقد حصؿ الرئيس بوش عمى  %78مف أصوات اإلنجيمييف
عما حصؿ عميو في انتخابات عاـ  2000مف نفس الطائفة،
األصولييف بزيادة  10نقاط مئوية ّ
ومع بداية فترتو الرئاسية الثانية كانت نسبة الراضيف عف أدائو مف اإلنجيمييف األصولييف 72%

مقارنة بػ  %50مف الرأي العاـ األمريكي (شيرازي.)2007 ،
ذلؾ يعني أف اليميف المحافظ كسب عاـ  ،2004عبر تعبئة الناخبيف المحافظيف في تنظيـ ال
خمؿ فيو ،أكثر مف مميوف مناضؿ يممكوف الحوافز ،لذا نجح الحزب الجميوري في تسجيؿ
4مميوف ناخب جميوري جديد ،كما زاد عدد الناخبيف الييود بزيادة قدرىا  6نقاط ،وبحصوؿ بوش
عمي  %48مف األصوات و 252مف أصوات المقترعيف الكبار فإنو بذلؾ أضاؼ 9مبلييف
صوت مقارنة بانتخابات عاـ  2000بزيادة قدرىا ( %18ترتريو .)2005 ،حيث التزـ %80
مف أعضاء الكنيسة بالتصويت لجورج بوش ،التزاماً بقرار المؤتمر العاـ لمكنيسة التي تحولت
مقراتيا الػ 43000إلي مكاتب دعاية لو ضد كيري الكاثوليكي ،إضافة إلي اعتبارىـ بوش (رجؿ
صبلة) (عواركة ،2006 ،ص.)158
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 3.9المبحث الثالث :الموبي اإلسرائيمي والمسيحية الصييونية
 2.3.9آيباؾ AIBAC
حدد المؤتمر الثالث والعشريف لممنظمة الصييونية العالمية عاـ  1951واجبات الييودي في
الخارج ،فقاؿ" :إف الواجب الجماعي لكؿ المنظمات الصييونية ،في مختمؼ الدوؿ ىو أف
مساعدة الدولة الييودية تحت جميع الظروؼ؛ مسألة حاسمة ،حتي لو كاف موقفيـ ذلؾ يتناقض
مع السمطات في ببلدىـ" (جارودي ،2002 ،ص.)95
يصؼ روجيو جارودي ىذا القوؿ بأنو مزج بيف الييودية كديف ،والصييونية السياسية عف طريؽ
فرض الوالء غير المشروط لدولة إسرائيؿ ،واستبداليا برب إسرائيؿ ،واعتبار أف قوانيف إسرائيؿ
مبررة مف أجؿ الوصوؿ إلي اليدؼ
تَ ُجب كؿ قوانيف الدوؿ األخري .وبذلؾ فإف كؿ الوسائؿ ّ

اإلليي ،وىذا الموقؼ يتبناه المسيحيوف الصياينة بقوة أيضاً ،وقد ش ّكؿ الييود األمريكيوف بما
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يممكوف مف رؤوس أمواؿ مؤثرة ،ووجود فاعؿ في الحياة االقتصادية واإلعبلمية األمريكية ،وفي
مواقع مفصمية في الحياة السياسية والعامة ،مجموعات ضغط مؤثرة في السياسية األمريكية وىو
ما أصبح يعرؼ بػالموبي اإلسرائيمي ومنيا (آيباؾ) وىي أقوى جماعات الضغط عمى اإلدارة
األمريكية وأعضاء الكونغرس ىدفيا تحقيؽ الدعـ إلسرائيؿ ،وىي اختصار لػ (المجنػة األمريكيػة
اإلسػرائيميػة لمشػؤوف العػامػة) .American Israel Public Affairs Committee
النشطاء ،الذيف ليـ
تُع ِّر ُ
ؼ الموسوعة البريطانية كممة الموبي بأنيا" :مجموعة مف األشخاص ُ

المشرعيفُ ،بغية التأثير
ِّ
مصالح خاصة ،ويمارسوف الضغوطات عمى الموظفيف العاميف خصوصاً
فييـ التخاذ ق اررات تصب في حسابيـ" ،وبموجب القانوف األمريكي لعاـ 1946ـ الذي أعطى

الحؽ لمجماعات السكانية المختمفة في تشكيؿ مجموعات ضغط بيدؼ حماية مصالحيا ،فقد
أسس الييود منظمة آيباؾ لمشؤوف والعبلقات العامة األمريكية اإلسرائيمية عاـ  ،1951وتـ
تسجيميا آنذاؾ لدى و ازرة العدؿ األمريكية باسـ مؤسسيا (سي كنف) ،واُعتبر آنذاؾ وكيبلً لدولة
أجنبية (إسرائيؿ) (زيتوف ،2006 ،ص.)106

 1.1.3.9لوبي إسرائيمي أـ ييودي

كثي اًر ما يتردد مصطمح الموبي اإلسرائيمي والموبي الييودي ،ومف مقاصد ىذه الدراسة إيضاح

الفرؽ بيف المفيوميف لكي نحدد مبلمح الخارطة السياسية لتحالفات الموبي المسيحي الصييوني،
كتب البروفيسور (باتريؾ سبلتري) عاـ  2013المقاؿ التالي حوؿ الفرؽ بيف الموبي الييودي
والموبي إسرائيمي وحوؿ طبيعة عبلقة الموبي اإلسرائيمي بالمسيحييف الصياينة:
"إف المسيحييف الصياينة يدعموف إسرائيؿ ألنيـ يعتقدوف خطأً ،أف مشروع التطيير العرقي
الصييوني في فمسطيف ىو وفاء لنبوءة توراتية ،ليس ألنيـ ييتموف بالضرورة حوؿ ما ىو
األفضؿ لمييود ،لذلؾ ىـ جزء مف الموبي اإلسرائيمي ،وليس الموبي الييودي ،كما أف بعض
الييود األمريكييف ُيعارضوف المشروع الصييوني في فمسطيف ،عمى األقؿ في شكؿ ما تقوـ بو

الحكومة اإلسرائيمية رسمياً ،ولذلؾ ىـ جزء مف الموبي الييودي وليس الموبي اإلسرائيمي ،والموبي
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الييودي ال ييتـ فقط بإسرائيؿ ،بؿ إنو يعمؿ ألف ُيسيطر الييود عمى وسائؿ اإلعبلـ وأف يعتموا

أىـ المناصب الرئيسية مف مجمس االحتياطي االتحادي ،إلي المحافظيف ،ورؤساء لجاف األوراؽ

المالية ،إلي أعضاء النيابة العامة ،والقُضاة الفيدرالييف" (.(Slattery, 2013
مف خبلؿ مقالتو يؤكد الدكتور سبلتري عمي وجود لوبي ييودي ييتـ بقوة الييود وسيطرتيـ في
الواليات المتحدة ،والموبي اإلسرائيمي ييتـ بدعـ السياسات اإلسرائيمية كما يبيف أف عبلقة
المسيحييف الصياينة بالموبي اإلسرائيمي ال الييودي ،ومف الطبيعي أف ييتـ الموبي اإلسرائيمي
بإقامة عبلقات قوية مع الجيات التي تتبني أفكاره وجدوؿ أعمالو ،فكانت عبلقاتو األقوي مع
اليميف المسيحي والمحافظيف الجدد داخؿ الحزب الجميوري .فالقناعات الدينية جعمت أمريكييف
كثيريف يستجيبوف لنداءات الموبي اإلسرائيمي ،وكانت النتيجة أف الكبلـ بحرية عف الشرؽ
قيداً حتي قبؿ أف يبدأ ،وىكذا فإف التقاليد
األوسط ،وسياسة الواليات المتحدة في المنطقة ،بات ُم ّ
ضيقة
حصراف النقاش المشروع ضمف حدود ُمصطنعة ّ
الدينية ونشاطات الموبي المكشوفة تَ ُ

(فيندلي ،2009 ،ص.)405

 2.3.9آيباؾ مسيحي

تعزز تحالؼ المسيحييف الصياينة والموبي اإلسرائيمي خبلؿ إدارة الرئيس ريغاف ،عمى الرغـ مف
ّ

اجع بعض الشيء خبلؿ إدارة كمينتوف ،حيث كانت عبلقات كمينتوف مع إسرائيؿ تُرّكز عمي
التر ُ
حزب العمؿ بزعامة اسحؽ رابيف وشمعوف بيريز ،وليس مع حزب الميكود اليميني ،مف خبلؿ ىذا

تبنت إدارة كمينتوف اتفاقات أوسمو لمسبلـ ،والتي عارضيا حزب الميكود والمسيحيوف
التحالؼ ّ
الصياينة ألنيا طمبت أف تنسحب إسرائيؿ مف جزء كبير مف الضفة الغربية ،والقدس الشرقية
وقطاع غزة ) .)Wagner, 2003عاد ىذا التحالؼ بشكؿ أقوي في عيد بوش ليضـ الموبي
اإلسرائيمي شخصيات إنجيمية مسيحية مرموقة مثؿ غاري بوار ،جيري فالويؿ ،رالؼ ريد ،بات
روبرتسوف ،جنباً إلي جنب مع ديؾ آرمي وتوـ ديبلي زعيمي األغمبية السابقيف في مجمس
النواب ،يؤمف ىؤالء أف انبعاث إسرائيؿ إف ىو إال تحقيؽ لنبوءة توراتية ،ويعتقدوف أف ممارسة
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الضغط عمي إسرائيؿ متناقض مع مشيئة الربُ ،يضاؼ إلي ذلؾ أف عضوية الموبي تشمؿ عمي

محافظيف جدد مف غير الييود مثؿ جوف بولتوف ،ورئيس تحرير الووؿ ستريت الراحؿ روبرت

بارتمي ،ووزير التعميـ السابؽ وليـ بنت ،وسفيرة الواليات المتحدة السابقة في األمـ المتحدة جيف
كيركباتريؾ ،والمعمّؽ الصحفي المعروؼ جورج وؿ (ميرشماير ،2006 ،ص.)60
ويشمؿ التحالؼ بيف الموبي اإلسرائيمي والموبي المسيحي الصييوني ُممثّبلً بمنظمات اليميف
المسيحي وقادة المحافظيف الجدد والحزب الجميوري ،التعاوف والتنسيؽ في عدة مجاالت مثؿ
تبادؿ المعمومات والتشاور في كيفية التأثير عمي السياسة الخارجية األمريكية بما يخدـ مصالح
إسرائيؿ .والمعروؼ أف لجنة العبلقات المسيحية الييودية تشارؾ المجنة الييودية األمريكية آيباؾ
في أية معمومات أو مواد جديدة تراىا ميمة لمجمس الكنائس الوطني ،وكاف ىذا اإلجراء ُيزعج
بعض المسئوليف في المجمس ،ألف المجنة األمريكية الييودية ليست ىيئة دينية ،واف كانت فييا

دائرة لمشئوف الدينية ،فيي باألساس منظمة لمضغط السياسي (فيندلي ،2009 ،ص .)421وعمى
الرغـ مف ىذه التناقضات ،وليس فقط آيباؾ بؿ معظـ المنظمات الييودية الرئيسية ،مثؿ مجمس
رؤساء المنظمات الييودية الكبرى ،ورابطة مكافحة التشيير بناي بريث ،قد تحالفوا مع المنظمات
المسيحية الصييونية مثؿ (التحالؼ المسيحي)( ،المائدة المستديرة الدينية) ،و(نادي الػ)700
).(Wagner, June 28, 2003
إف التحالؼ بيف المسيحييف الصياينة والصياينة الييود والمحافظيف الجدد يجعؿ المسيحية
الصييونية ُدعامة رئيسة لمضغط عمى سياسة الواليات المتحدة تجاه الشرؽ األوسط ،وفي إشارة

واضحة ليذا التحالؼ .أقامت في يونيو (حزيراف)  ،2006سفارة إسرائيؿ في واشنطف (يوـ

التضامف مع إسرائيؿ) ،وحضره القس جوف ىاجي باإلضافة إلى القس جيري فالويؿ ،وبات
روبرتسوف ،عمّقت صحيفة ىآرتس اإلسرائيمية عمى االجتماع بالقوؿ" :إنو دليؿ آخر عمى أف
لوبياً دينياً إلسرائيؿ ،باإلضافة إلى الموبي
كونوا ّ
مسيحييف أميركييف متطرفيف ُيريدوف أف ُي ّ
السياسي" ،إشارة الى آيباؾ ،حيث قاؿ ىاجي لجريدة جيروزاليـ بوست؛ في فبراير " :2006نعـ،
نريد أف نكوف آيباؾ مسيحي ..نريد أف نكوف ىنا في واشنطف لننقؿ إلى الحكومة األميركية نقبلً
عاجبلً أي موضوع َييُـ إسرائيؿ" (صالح.)2012 ،
ِ 3.3.9شراء ِّ
الذمـ
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في حديث لو أماـ بعض الدبموماسييف حوؿ ُنفوذ جماعات الضغط الييودية قاؿ الرئيس األمريكي
ىاري تروماف" :اعذروني أييا السادة ..فبل بد أف أستجيب لرغبات مئات اآلالؼ ممف ينتظروف
نجاح الصييونية ..وال يوجد بيف الناخبيف آالؼ العرب" ،وخبلؿ المقاء األوؿ بيف كينيدي وبف
جوريوف داخؿ فندؽ والدروؼ أستوريا في نيويورؾ ربيع  ،1961قاؿ كيندي" :أعمـ جيداً أنني
اُنتخبت بفضؿ أصوات الييود األمريكييف ،وأنا مديف ليـ بانتخابي ،فقؿ لي ما الذي ينبغي عمي
أف أفعمو مف أجؿ الشعب الييودي" (جارودي ،2002 ،ص.)260
ُيشير جماؿ حمداف حوؿ أعداد الييود وانتشارىـ في أمريكا في الوقت المعاصر ،في كتابو

(الييود انثروبولوجيا)" :إف الييود بالدرجة األولي سكاف مدف ،وسكاف مدف كبري بالدقة ،فمدينة
نيويورؾ الكبري تضـ وحدىا (في تسعينيات القرف العشريف) أكثر مف مميونيف ونصؼ مميوف
ييودي ،أي أكثر مف نصؼ ييود الواليات المتحدة ،وما يكاد ُيقارب كؿ ييود االتحاد السوفييتي،

وىي بذلؾ أكبر إرساب ييودي في أي نقطة ُمنفردة في العالـ ،إنيا تؿ أبيب الكبري ،بؿ إنيا ىي

إسرائيؿ الكبري" (حمداف ،1996 ،ص .)109كما أظيرت دراستاف أمريكيتاف أف عدد الييود في
أعدتيا (اي ار
الواليات المتحدة في عاـ  2000ىو قرابة ستة مبلييف شخص ،واستناداً إلي دراسة ّ
شيسكيف) مف جامعة ميامي ،و(ارنولد داشيفنسكي) مف جامعة كونكتيكت لصالح بنؾ المعمومات
لمييود األمريكييف في أمريكا الشمالية ،فإف عددىـ الدقيؽ ىو يزيد عف ستة مبلييف وخمسمائة
ألؼ شخص (البيادر.)2015 ،
واذا نظرنا ألعداد الييود بالواليات المتحدة في عيد كينيدي وتروماف ،وحتي الوقت المعاصر،
نتبيف أنو ال يمكف لمصوت االنتخابي الييودي أف يشكؿ عامبلً حاسماً في مسار االنتخابات
ّ

قدمو
األمريكية ،ولعؿ ما قصده تروماف وكينيدي بذلؾ؛ ىو حجـ الدعـ المادي والتمويؿ الذي ّ
لحمبلتيـ االنتخابية ،فبل َيخفي عمي أحد أف الموبي اإلسرائيمي في الواليات المتحدة
الييود َ

وخصوصاً منظمة آيباؾُ ،يعتبر أحد أىـ مكونات ماكينة السياسة األمريكية ،وذلؾ مف خبلؿ
يتبنوف السياسات اإلسرائيمية .وفي
تمويؿ حمبلت انتخابات الرئاسة وأعضاء الكونجرس الذيف ّ

دراسة أُجريت عاـ  2014لمباحث ) )Daniel Arnonمف جامعة ساوث كارولينا بعنواف
(إسرائيؿ قضية سياسة خارجية أـ قضية دينية داخمية ،تحميؿ تجريبي لتأثير الدائرة االنتخابية
عمى مجمس الشيوخ في التشريعات المؤيدة إلسرائيؿ) ،تُظير الدراسة مدي دعـ الموبي اإلسرائيمي
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ألعضاء مجمس الشيوخ .حيث تُشير إلي أنيا زادت بالسنوات األخيرة بمقدار  10آالؼ دوالر،
وفي حيف أف بعض أعضاء مجمس الشيوخ ال يتمقّوف أي دعـَ ،يصؿ ىذا الدعـ إلي  100ألؼ

دوالر لمعضو الواحد ،ويصؿ متوسط دعـ الموبي اإلسرائيمي ألعضاء مجمس الشيوخ إلي 43ألؼ

قدميا الموبي اإلسرائيمي في دعـ
وخمسمائة دوالر،
وتوصمت الدراسة إلي أف المساىمة التي ُي ّ
ّ

أعضاء مجمس الشيوخ تُش ّكؿ عامبلً حاسماً في تأييد أولئؾ األعضاء إلسرائيؿ ،كما رصدت
وجدت أف الكونجرس
الدراسة التشريعات المؤيدة إلسرائيؿ في الكونجرس ،وباختيار عشوائيَ ،
تبني في الدورة  110ستة تشريعات مؤيدة إلسرائيؿ ،وسبعة تشريعات في الدورة  ،111وثمانية
ّ

في الدورة .)Arnon, 2014( 112
 4.3.9الػتأثير في الكونجرس

منذ تأسيسيا ،تعمؿ آيباؾ مع كؿ مف مجمس االتحاد الفيدرالي الييودي ،والمؤتمر الييودي
العالمي والمنظمات الصييونية األمريكية ،ومنظمة بناي بريث ،لحساب إسرائيؿ ،وتحرص آيباؾ
عمى أف َيحضر ُممثّؿ عنيا كافة االجتماعات والجمسات المفتوحة في مجمس الشيوخ والنواب في

الكونجرس األمريكي ،واالتصاؿ مع كافة األعضاء والموظفيف في الكونجرس وتقديـ خدمات
ومكافآت وزيارات سياحية ليـ إلى إسرائيؿ ُبغية التأثير فييـ واستمالتيـ باتخاذ مواقؼ وق اررات

داعمة بالمطمؽ في كؿ ما يتعمؽ بإسرائيؿ (زيتوف ،2006 ،ص.)106

ومف األمثمة التي تُعطي داللة واضحة حوؿ سيطرة الموبي اإلسرائيمي عمي الكونجرس األمريكي,
قرار السيناتور فولبرايت رئيس لجنة الشئوف الخارجية في مجمس الشيوخ عاـ  1973باستدعاء
لخص فولبرايت نتائج التحقيقات خبلؿ مقابمة تمفزيونية
عدد مف قادة الصياينة األمريكييف الكبارّ ،
يوـ 7أكتوبر  ،1973حيث قاؿ" :اإلسرائيميوف يتحكموف في سياسية الكونجرس ومجمس الشيوخ"،
وفي االنتخابات التالية فقد فولبرايت مقعده في مجمس الشيوخ (جارودي ،2002 ،ص.)277
ويكفي أف ُنشير ىنا حوؿ قوة الموبي اإلسرائيمي ،إلي القانوف الذي أصدره الكونجرس في 8أكتوبر
 2004بعنواف "تعقُّب معاداة السامية" ،وكمّؼ و ازرة الخارجية بإنشاء إدارة تتولي ميمة متابعة
لمسامية
لمسامية وأف تُصدر تقري اًر سنوياً يتضمف ما تراه أعماالً معادية
وتعقُّب األعماؿ المعادية
ّ
ّ
لمسامية،
تستوجب المساءلة والمحاسبة ،وكاف ما ورد في أوؿ تقرير مف مواد اُعتبرت معادية
ّ
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جاءت باألساس مف أقساـ الرصد في المنظمات التابعة لمّوبي وتحديداً مف موقع عصبة مكافحة
التشيير (ميرشماير ووالت ،2007 ،ص.)11
تبدو اليوـ صورة إسرائيؿ واضحة كبمد ال يأبو لحالة حقوؽ اإلنساف ،ويحتقر القانوف الدولي الذي
وصفو بف غوريوف بأنو "قصاصة مف ورؽ" ،ويتّيـ كؿ مف يحاوؿ االقتراب مف الحقيقة ووصؼ
فزاعة
األشياء عمي ماىيتيا الحقيقية بمعاداة السامية ،حتي أصبحت تمؾ الوصفة الجاىزة بمثابة ّ
وجو
تستخدميا إسرائيؿ ،وجماعات ضغطيا المنتشرة في أنحاء العالـ لترىيب أي رأي أو عمؿ ُي ّ

نقداً لسياساتيا ،وكاف مف أبرز ضحايا ىذا الترىيب ِم ّمف وردت أسماءىـ في ىذه الدراسة ،ولياـ
كار ،كميفورد لونجمي ،بوؿ فيندلي ،ستيفف والت وجوف ميرشماير ،روجيو جارودي ،وباسكاؿ
بونيفاس التي تفضح في كتابيا (مف يجرؤ عمي نقد إسرائيؿ) ،تأثير الموبيات اإلسرائيمية في
فرنسا وأوروبا ،والكثير غيرىـ مف أبطاؿ الكممة الذيف جابيوا أعتي آالت التشيير والقدح وحتي
عرضيـ لمحاكمات في ُبمدانيـ ،بؿ حتي أف المنظمات المسيحية التي ال
الطرد مف وظائفيـ وتَ ُّ

تدور في فمؾ إسرائيؿ طالتيا تمؾ االتيامات .فبالرغـ مف أف أكثر مف  40بياناً رسمياً صدر عف

السامية موقؼ غير
منظمات بروتستانتية وكاثوليكية في العقديف الماضييف تقوؿ أف معاداة
ّ

مسيحي ،فإف الموبي اإلسرائيمي يتيـ المسئوليف المسيحييف الذيف ُيؤكدوف عمي حقوؽ جميع
الشعوب ،وليس فقط حقوؽ الشعب اإلسرائيمي ،في األمف اإلقميمي والعيش الكريـ ،بالعداء

لمسامية (فيندلي ،2009 ،ص.)420
ّ
باإلضافة لقوة الموبي اإلسرائيمي في التأثير عمي الكونجرس ،فقد كاف في عيد بوش االبف ،في
مجمس األمف القومي األمريكي ،سبعة مف أصؿ احدي عشر عضواً يتبوؤوف أىـ المناصب مف
أصؿ ييودي ومف رموز العمؿ السياسي في عيد بوش االبف مف أصؿ ييودي (الريماوي،
:)2008
ديفيد فروـُ :مبتكر عبارة "دوؿ محور الشر" ،كاتب خطابات الرئيس بوش لمشؤوف االقتصادية.
عينو بوش في  4أيار  2001لخبرتو في مسألة نشر
الحاخاـ زاكيايـ :مساعد وزير الدفاعّ ،
الصواريخ البالستية والسياسة الداخمية في إسرائيؿ.

ادوارد لتوؾ :عضو في مجموعة البحث األمنية في و ازرة الدفاع األمريكية.
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لويس ليبي :مدير مكتب نائب الرئيس األمريكي.
ىنري كيسنجر :وزير الخارجية األمريكي األسبؽ ،وىو واحد مف مستشاري و ازرة الدفاع في عيد
بوش االبف ،وعضو في مجمس سياسة الدفاع الذي يترأسو الييودي "ريتشارد بيرؿ".
روبرت ساتمؼ :عمؿ مستشا اًر لمجمس األمف القومي وكاف المدير التنفيذي لمجموعة التفكير في
معيد واشنطف لسياسة الشرؽ األدنى.
كينث أدلمف :أحد المستشاريف في و ازرة الدفاع األمريكية ،وعضو في مجمس الدفاع برئاسة بيرؿ.
آري فبليشر :ناطؽ رسمي باسـ البيت األبيض.
جوف بولتيف :نائب رئيس الموظفيف في البيت األبيض.
كيمف ميمماف :مدير السياسة في البيت األبيض.
جاي ليفكو ويتز :نائب مساعد الرئيس.
براد ببليكماف :مدير الترتيبات في البيت األبيض.
آدـ غولدماف :مسؤوؿ التواصؿ مع الجالية الييودية لدى البيت األبيض.
كريس غيرستيف :نائب مساعد وزير لمشؤوف األسرية.
مارؾ وينبيرغ :مساعد وزير اإلسكاف لمشؤوف العامة.
مايكؿ تشيرتؼ :رئيس القسـ الجنائي في و ازرة العدؿ.
دانياؿ كيرتزر :سفير واشنطف لدى إسرائيؿ.
جوف كور نبموـ :سفير واشنطف لدى ألمانيا.
ستيوارت بيرنشتايف :سفير واشنطف لدى ىولندا.
نانسي برينكير :سفير واشنطف لدى ىولندا.
فرانؾ الفيف :سفير واشنطف لدى سنغافو ار.
روف وايزر :سفير واشنطف لدى سموفاكيا.
ميؿ سامبمير :سفير واشنطف لدى إيطاليا.
مارالتف سمفر شتايف :سفير واشنطف لدى األرغواي.
آالف بمينكيف :سفير واشنطف لدى بمجيكا.
ميميف لفتسكي :سفير واشنطف لدى الب ارزيؿ.
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كما امتد عمؿ الموبي اإلسرائيمي ليشمؿ متابعة أصدقاء إسرائيؿ األمريكييف ،وأبناء الجالية
الييودية في الواليات المتحدة ,ففي حوار أجرتو محطة الجزيرة الفضائية مع الصحفي األمريكي
إدوارد سبانوس رئيس تحرير مجمة ( (Intelligence Reviewالمتخصصة بالمعمومات
االستخباراتية بتاريخ 15أبريؿ  2002أ ّكد أف اإلسرائيميوف قد قاموا بعمميات ونشاطات تجسسية
ويعتقد أف لدييـ معمومات ُمسبقة عف ىجمات 11سبتمبر ،وأف اإلسرائيميوف
في الواليات المتحدة َ

لدييـ قدرة كبيرة عمي القياـ بعمميات إرىابية واظيارىا عمي أنيا مف صنع "اإلرىابييف

اإلسبلمييف" ،كما أكد سبانوس أف السمطات األمريكية ألقت القبض عمي عدد يتراوح بيف 120
و 140جاسوس إسرائيمي بالواليات المتحدة ،وأكد سبانوس تعاقُد شركة (كونفرس) اإلسرائيمية
لتوفير أجيزة التنصُّت البلسمكية لمكتب التحقيقات الفدرالي ،وشركة (تمراد) التي ىي جزء مف
شركة اتصاالت إسرائيمية قامت بتأسيسيا المؤسسة العسكرية اإلسرائيمية التي تعاقدت مع البيت
األبيض لنصب أجيزة تنصت بداخمو ،وعند سؤاؿ سبانوس حوؿ الموقؼ األمريكي مف قضايا
التجسس أجاب" :الموبي اإلسرائيمي في ىذا البمد قوي جداً ،واإلسرائيميوف بارعوف جداً في ممارسة
ّ

الضغط واالبتزاز لو كاف ضرورياً كما حدث مع كمينتوف في (قضية مونيكا لوينسكي وموقؼ
بالتجسس عمي الييود األمريكييف الذيف ُيعارضوف
كمينتوف مف عممية السبلـ) ،حتي إنيـ بارعوف
ّ

سياسات الحكومة اإلسرائيمية ويعمموف مف أجؿ السبلـ ،واإلعبلـ األمريكي يرفض كشؼ وتعرية

ىذه األشياء ألنو سيكوف ُعرضة لمضغوط السياسية والمالية" (ديوؾ ،2002 ،ص.)7-5
 5.3.9منظمة جي ستريت J-Street

عمي الرغـ مف الدور الذي يمعبو الموبي اإلسرائيمي آيباؾ في السياسة األمريكية ،ال ينصاع جميع

فضؿ آيباؾ إقامة
الييود األمريكيوف لنداءات ىذا الموبي التي تتناقض مع وجية نظرىـ ،وبينما ُي ّ
عبلقات مع جماعات المسيحية الصييونية والمحافظيف الجدد بالحزب الجميوري ،تري األغمبية
الييودية الديمقراطية أف الحزب الديمقراطي ىو األفضؿ .فالديمقراطيوف مف جانبيـ لـ يعودوا
أسس جيرمي بف آمي ،المساعد السابؽ لكمينتوف ،الموبي
يؤيدوف إسرائيؿ بدوف شرط ،فقد ّ
الييودي (جي ستريت) في عاـ  ،2008كثِقؿ معادؿ آليباؾ في واشنطف ،وىي تعمف عف نفسيا
عمى أنيا "بيت األمريكييف المؤيدوف إلسرائيؿ والسبلـ" ،وعمي الرغـ مف أف ميزانية جي ستريت
تتقزـ بجوار ميزانية آيباؾ ،لكف المنظمة الجديدة ليا تأييد ُمتزايد بيف الديمقراطييف والديمقراطييف
ّ
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الييود ،وفي استطبلع لمعيد جالوب قاؿ  83بالمئة مف الجميورييف مقارنة بػ  48بالمئة فقط مف
الديمقراطييف إنيـ يتعاطفوف مع اإلسرائيمييف أكثر مف الفمسطينييف (جوديس .)2015 ،وقد أعمف
المدير التنفيذي لمنظمة جي ستريت ،بف آمي أف منظمتو تُريد أف تمنح فرصة التعبير لغالبية
الييود األمريكييف الميبرالييف المنفتحيف ،الذيف ُيعارضوف الحرب في العراؽ والحرب المحتممة عمى
تأسست لمدعوة إلى قيادة أمريكية ُمتفيّمة إلنياء الصراع العربي اإلسرائيمي
إيراف ،وأف منظمتو ّ
والصراع الفمسطيني اإلسرائيمي بسبلـ ودبموماسية ،وتدعـ اتجاىاً جديداً لمسياسة األمريكية في

الشرؽ األوسط ،وتتبنى جي ستريت في العموـ سياسات تختمؼ عف تمؾ التي تتبناىا منظمة
آيباؾ والحكومة اإلسرائيمية (شمبي .)2009 ،وعمى خبلؼ آيباؾ تتخذ جي ستريت مواقؼ مف
جممة مف القضايا (الجزيرة:)2009 ،
 النزاع الفمسطيني اإلسرائيمي :ترى أف حؿ الدولتيف ىو أفضؿ طريؽ إلسرائيؿ آمنة.-

القدس :ترى أف الوضع النيائي لمقدس يجب أف يتـ في إطار اتفاؽ عبر التفاوض
بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف.

 االستيطاف :ترى أف السياسة االستيطانية مثّمت دائماً عقبة أماـ السبلـ واستنزفتإسرائيؿ عسكريا واقتصاديا.
 -المبادرة العربية :ترى أنيا تُمثؿ إطا اًر مبلئماً إلنشاء سبلـ شامؿ بيف العرب واسرائيؿ.

 6.3.9الميكود والشراكة المتجددة مع اليميف المسيحي

في ظؿ أُفوؿ قوي اليسار وانحسارىا ليس فقط في إسرائيؿ ،بؿ بأنحاء كثيرة حوؿ العالـ خاصة

في منطقة الشرؽ األوسط ،كاف فوز الميكود عاـ  0996بقيادة نتنياىو ،بمثابة اختيار المجتمع
يتسمـ اليميف دفّة السفينة اإلسرائيمية لمعقود القادمة،
اإلسرائيمي لطريؽ واضح المعالـ ،وىو أف ّ
التوسع الدائـ ،واستمرار
ومف المعروؼ أف اليميف يتبني أيديولوجيا أُحادية قائمة عمي فكرة
ّ

عمميات االستيطاف انطبلقاً مف حؽ إسرائيؿ بكامؿ األرض وفؽ التصور الييودي ،وبالنسبة
فضؿ الميكود المحادثات المباشرة وال يقبموف بوجود رعاية دولية حقيقية
لعممية السبلـ ُي ّ

لممفاوضات ،وعمي أثر ذلؾ ال َيمقي حزب الميكود قَبوالً لدي األحزاب الميبرالية في العالـ وال ُيقيـ
عبلقات حقيقية معيا ،فكاف مف الطبيعي أف ُيقيـ عبلقات واسعة مع القوي اليمينية الراديكالية
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ويعتبر الميكود أف إقامة عبلقات قوية مع اليميف المسيحي
التي ّ
تتبني نفس الفكر واأليديولوجياَ ،
ضـ في جنباتو الموبي
في الواليات المتحدة عمي قائمة أولويات الحزب ،فاليميف المسيحي الذي َي ُ

المسيحي الصييونيُ ،يوفّر الحاضنة األمثؿ لسياسات الميكود والقاعدة الشعبية األقوي في
الواليات المتحدة لمحزب الجميوري حميؼ الميكود التقميدي .فقبؿ صعود بنياميف نتنياىو إلى

رئاسة الحكومة ،أقاـ عبلقات وطيدة مع المنظمات المسيحية الصييونية خبلؿ خدمتو مندوب
إسرائيؿ الدائـ باألمـ المتحدة في نيويورؾ عاـ  ،1985وعند بداية خدمتو طمب نتنياىو مف
المنظمات المسيحية الصييونية جمع التبرعات المالية إلسرائيؿ بعد انخفاض تبرعات المنظمات
جراء خبلفات اعترت المجتمعات الييودية بأمريكا ،والحقيقة أف رؤية حزب
الييودية األمريكية ّ
التوسعية ألرض إسرائيؿ تتوافؽ مع رؤية اإلنجيمييف ،فعمؿ الميكود عمي تعزيز ىذه
الميكود
ّ

عزز صداقتيـ مع حركة المستوطنيف والجماعات الييودية الدينية
الروابط مع اإلنجيمييف كما ّ
إليجاد مواقؼ مشتركة ،ليس في المعتقدات فقط ،ولكف في األىداؼ أيضاً (.)Belin, 2008

أسرار قوة التحالؼ
شيدت الفترة التي تمت فوز بوش االبف باالنتخابات الرئاسية ،حركة إحياء نشطة لمعبلقات بيف
وينسب ذلؾ لعدة أسباب (تيرتريو،
المسيحييف الصياينة واليميف االستيطاني في إسرائيؿُ ،

:)2005

ُّ
قوى مف دور المسيحييف الصياينة بالواليات
 تحكـ الميكود في الحكومة اإلسرائيمية مما ّالمتحدة.
عزز نفوذ اليميف المسيحي
 نجاح الحزب الجميوري في انتخابات  2000األمر الذي ّومنو التيار المسيحي المتصييف.
كرس الفكر المسيحي الصييوني ،وساعد
 -وقوع ىجمات الحادي عشر مف سبتمبر ّ

عمى تقوية التحالؼ بيف المنظمات الييودية والمسيحية بالواليات المتحدة كنوع مف

التصدي لخطر "اإلسبلـ األصولي".
وقد برز في عيد الرئيس بوش دور ممحوظ لتحالؼ قوي لميميف الصييوني واليميف المسيحي في
تحديد مسار السياسة األمريكية خاصة عاـ  ،2002وظيرت منظمات يمينية مسيحية مؤيدة
أسسيا أحد أعضاء اليميف
إلسرائيؿ مثؿ (قؼ بجانب إسرائيؿ)  Stand for Israelالتي ّ
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المسيحي غاري بوار ،وقد حضر أوؿ مؤتمر سنوي لممنظمة السفير اإلسرائيمي في واشنطف
دانياؿ أيالوف ووزير العدؿ السابؽ جوف آشكروفت إضافة إلى العديد مف أعضاء الكونغرس
(خيري .)2013 ،ولعؿ أحد أىـ الشواىد عمي قوة العبلقة بيف اليميف الصييوني والمسيحية
الصييونية في عيد بوش ،ما جري في  17ديسمبر  ،2003حيف ألقي بات روبرتسوف خطاباً
يحضره نخبة النخبة في المؤسسات الرسمية والجامعات والحكومة
في مؤتمر ىرتزيميا الذي
ُ
اإلسرائيمية أ ّكد فيو عمي النقاط التالية (عواركة ،2006 ،ص:)147
 الييود ىـ الدليؿ عمي وجود اهلل. عودة الييود إلي فمسطيف معجزة مف اهلل. نصرىـ عاـ  1948أىـ معجزة شيدىا التاريخ اإلنساني. حرب عاـ  1967ىدية مف اهلل إلي شعبو ،أما حرب  1973فيي تأكيد عمي محبةاهلل لشعبو.
 أما المعجزة األىـ فيي إشعاع إسرائيؿ الثقافي وسط ىذا القحط العربي الذي يعيشعمي ثقافة القرف الثامف.
ُيشارؾ روبرتسوف ىذا الرأي القس ريتشارد الند أحد أركاف المؤتمر المعمداني الجنوبي ،ومف

المؤيديف المتحمسيف لمصييونية ،يقوؿ" :إف الواليات المتحدة بحاجة لمباركة إسرائيؿ أكثر مف
حاجة إسرائيؿ لمباركة أمريكا ،ذلؾ ألف خمؼ إسرائيؿ يقؼ حميؼ قوي أال وىو الرب"
(الكاشؼ ،2007 ،1ص.)23
تتردد تمؾ العبارات باستمرار في تصريحات وخطابات رجاؿ الديف اإلنجيمييف ،ومنيا قوؿ القس
يميف في نظر اهلل" ،أما ما يقصده
جيري فالويؿ "إذا أدارت أمريكا ظيرىا إلسرائيؿ ،لف نبقي ُم ّ
القس الند "بمباركة أمريكيا إلسرائيؿ" ،فيو عمي المستوي السياسي ،يعني تقديـ كافة أشكاؿ الدعـ

الح كومي والسياسي واالقتصادي إلسرائيؿ ،أما عمي المستوي الشعبي فيو يعني حشد تأييد الرأي
العاـ وابقاؤه في حالة استعداد دائمة لتقديـ العوف المادي والمعنوي إلسرائيؿ في كؿ قضاياىا التي
تتناسب مع رؤيتيـ الدينية ،باإلضافة لتوفير جميع أشكاؿ التعاوف والتنسيؽ بيف قوي ومنظمات
اليميف المسيحي واليميف اإلسرائيمي.
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نسقة البحث االستقصائي في مركز (تجديد الديمقراطية اإلسرائيمية)( ،موالد)،
في تقرير ّ
أعدتو ُم ّ
الباحثة اإلسرائيمية (ليات شميزنجر) عاـ  2015بعنواف "تحالؼ اليميف المسيحي اإلنجيمي
واليميف اإلسرائيمي" ،أوضحت أف المسيحييف الصياينة يتمتعوف بنفوذ ىائؿ داخؿ أروقة السياسة
اإلسرائيمية ،ومع ذلؾ فبل يكاد ُيذكر شيء عف نشاطاتيـ ،وال َيعرؼ الجميور اإلسرائيمي شيئاً
تقريباً عف ارتباطاتيـ الواسعة والممتدة باليميف اإلسرائيمي والكنيست ،ما يجعميـ العباً قوياً داخؿ

بتتبع عمؿ الموبي المسيحي الصييوني
الحياة العامة اإلسرائيمية ولكف غير مرئي ،وتقوـ الباحثة ّ

تد ّخؿ
داخؿ إسرائيؿ بما في ذلؾ ُبنيتو التنظيمية ،وحمفاؤه ،ونشاطاتو ،كما قامت بتحميؿ تداعيات ُ
لبلعبيف
المسيحييف الصياينة في السياسة اإلسرائيمية ،لمعرفة المحفّزات األيديولوجية والدينية ّ
األساسييف وآليات تمويميـ وأىـ حمفاءىـ.
ومما جاء في تقرير شميزنجر أف زعماء المسيحية الصييونية نجحوا خبلؿ العقد الماضي

( ،)2015 -2005في تطوير عبلقات متينة مع كبار السياسييف والمسئوليف اإلسرائيمييف ،األمر
الذي سمح ليـ بتشكيؿ أجندات أعضاء الكنيست والتأثير عمى عبلقات إسرائيؿ الخارجية ،وكانت
مف أىـ النتائج التي توصمت إلييا دراسة شمينزجر:
أوالً :أف شراكة الميكود مع القوة الوحيدة في السياسة األمريكية التي ترفض حؿ الدولتيف لمصراع
الفمسطيني اإلسرائيمي ،إنما ىي مؤ ّشر آخر عمى تباعد المسافة ،وبشكؿ غير مسبوؽ ،بينو وبيف
الحمفاء التقميدييف في الغرب الميبرالي.
ثانياً :إف الوقوؼ عمى أرضية أيديولوجية مشتركة مع جماعات عمى ىامش السياسة العالمية،
إنما ىو مؤشر عمى المنحنى الديني المتطرؼ الذي انزلؽ نحوه اليميف اإلسرائيمي خبلؿ العقود
األخيرة" .ترجمة مف المغة العبرية" ) (Shlezinger, 2015
كما يشير تقرير شمينزجر إلي أنو يتـ التح ّكـ في الموبي المسيحي الصييوني داخؿ الكنيست
ومقرىا
اإلسرائيمي مف قبؿ مؤسسة حمفاء إسرائيؿ )IAF( Israel Allies Foundation
ّ
واشنطف ،أما عف الدافع فتقوؿ شميزنجر" :المسيحيوف الصياينة يعتقدوف أف إقامة المستوطنات
الييودية في كؿ أرض إسرائيؿ التوراتية إنما ىو شرط أساسي لقدوـ المسيح مرة أخرى ،وعف
العبلقات األمريكية اإلسرائيمية وأثر ىذا التحالؼ عمييا ،فتُشير الباحثة أف" :ىذه المنظمات التي
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تتمتّع بتمويؿ كبير جداً ليا تأثير في غاية الخطورة عمى الق اررات الخاصة بالسياسة الخارجية ،ما
يمنح الجناح اليميني االستيطاني في إسرائيؿ صوتاً قوياً ونافذاً بشكؿ غير مسبوؽ في واشنطف،
فعمى سبيؿ المثاؿ تجدىـ ُيمارسوف ضغوطاً ىائمة عمى البيت األبيض ،بغض النظر عف
االنتماء السياسي لمرئيس؛ لمحيمولة دوف إحراز أي تقدـ في التسوية السياسية بيف إسرائيؿ

والفمسطينييف ،كما لعب المسيحيوف الصياينة دو اًر رئيسياً مف وراء الكواليس في تفجير األزمة ما
بيف أوباما ونتنياىو قُبيؿ االنتخابات العامة اإلسرائيمية لعاـ  ،"2015وتتابع" :لو وضعنا
األيديولوجيا جانباً ،لبات معروفاً أف عضو الكنيست المرتبط بالجماعات الصييونية المسيحية
يتمتّع بكـ كبير مف المنافع ،وذلؾ أف مؤسسة حمفاء إسرائيؿ ومف عمى شاكمتيا مف المنظمات
الكثيرة تُرتّب مف حيف آلخر رحبلت طويمة ألعضاء في الكنيست إلى وجيات جذابة ومذىمة
حوؿ العالـ ،فمف عاـ  2006إلى عاـ  ،2014تمتع عشريف عضواً بالكنيست ب ػ  69رحمة إلى
فسر الغرض مف ىذه الرحبلت
وجيات مختمفة في جميع أنحاء العالـ مف باب المجاممة ،ولـ تُ ّ

إلى الجميور ،وشممت الرحبلت لبعضاً منيـ إقامة مطولة في أماكف غريبة مثؿ الفمبيف،
وبربادوس ،وجزر الكاريبي" (شليزنجر.)2015,
فبعد فشؿ قمة كامب ديفيد باالنتفاضة الثانية عاـ  ،2000أخذ التحالؼ مع األنصار اإلنجيمييف
أىمية أكبر مف ذي قبؿ ،مف اليسار حتي اليميف ،وفي الواليات المتحدة ،أخذ قادة المؤسسة
الييودية ،وخصوصا داخؿ آيباؾ ،ومؤتمر رؤساء وأمريكا ،ببناء الجسور مع الجماعات اإلنجيمية
الموالية إلسرائيؿ وانشاء العبلقات المتبادلة ،كما عمؿ قادة آيباؾ ومنظمة مسيحيوف متحدوف مف
أجؿ إسرائيؿ معاً بشكؿ وثيؽ في إنشاء لوبي مسيحي صييوني جديد ،وفي عاـ  ،2003تـ
إنشاء ىذا التحالؼ تحت خيمة الكنيست اإلسرائيمي ليصبح تقريباً ىو الرابط الدبموماسي بيف
اإلنجيمية الصييونية واسرائيؿ (.)Belin, 2008
وبيذه المناسبة في  30يوليو  2003ألقي عضو الكونجرس األمريكي توـ ديبلي خاطباً في
تطرفة حتى أف زعيـ حزب العمؿ داني ياتوـ عمّؽ عمي
الكنيست اإلسرائيمي ،وكانت وجية نظره ُم ّ
خطابو" :الميكود ال ُيعد شيئاً بالمقارنة بو" ،وعمّؽ عضو آخر بالكنيست" :قبؿ أف أسمع خطاب

ديبلي ،كنت أظف أنني األكثر يميناً في الكنيست" ،أعمف ديبلي في ذلؾ الخطاب بأنو "يحمؿ
تحدى خارطة طريؽ بوش عمناً ،وقد ظير في اجتماعات
قمباً إسرائيمياً" ،ثـ عند عودتو إلى منزلو ّ
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ؤيد لمتطيير العرقي ضد
الم ّ
التحالؼ المسيحي مع بيني ايالوف ،زعيـ حزب "موليدت" ُ
صرح أف نقؿ الفمسطينييف مف إسرائيؿ ُيمكف تبريره عمى أساس سمطة الكتاب
الفمسطينييف ،حيث ّ

المقدس (.)Burge, 2003

ولئلجابػػة حػػوؿ أسػػباب تركيػػز الميكػػود عمػػي المػػوبي المسػػيحي الصػػييوني ،يػػذكر الباحػػث جػػيمس
غػوث مػف جامعػة ) )Furman Universityد ارسػة أُجريػت عػاـ  2006لبػاحثَيف أمػريكييف حػوؿ
موقػػؼ حاخامػػات الييػػود مػػف دعػػـ المنظمػػات المسػػيحية الصػػييونية .ويؤكػػد الباحثػػاف بػػأف الزعمػػاء
الموبيػات
الدينييف في الواليػات المتحػدة ،قػاموا بتقػديـ خػدمات أكثػر مػف تمػؾ التػي ق ّػدمتيا منظمػات
ّ

اإلسرائيمية مثؿ آيباؾ ،وفي دراسة أخري أج ارىػا مركػز بػوؿ ىنػري لد ارسػة المسػيحية والسياسػة فػي
كميػػة كػػالفف ،التػػي أُجريػػت بعػػد االنتخابػػات الوطنيػػة األمريكيػػة عػػاـ  ،2000وخض ػعت الختبػػارات
تجريبية حوؿ الحياة السياسية لرجاؿ الديف األمريكييف ،شمؿ المسح رجاؿ ديف مف عشريف طائفػة
وتُعتبػػر الد ارسػػة إلػػى حػػد بعيػػد ،مػػف أكثػػر الد ارسػػات شػػموالً حػػوؿ دور رجػػاؿ الػػديف فػػي السياسػػية
األميركية ،توصمت الدراسة إلي أف رجاؿ الديف فػي الطوائػؼ التػي تػؤمف باأللفيػة والتدبيريػة ،وىػي
األكثػػر انتشػػا اًر وتػػأثي اًر ،وجػػدت أنيػػـ األكثػػر دعم ػاً إلس ػرائيؿ ،وأف السياسػػة األمريكيػػة فػػي الشػػرؽ
األوس ػػط تُرس ػػـ م ػػف خ ػػبلؿ اليوي ػػات والمعتق ػػدات الديني ػػة ،بينم ػػا وج ػػدت الد ارس ػػة أف البروتس ػػتانتية
فضموف إما إتّباع نيج متوازف في سياسػاتيـ تجػاه الشػرؽ األوسػط،
الموثرية والكنائس الكاثوليكيةُ ،ي ّ

أو في الواقع لصالح حقوؽ الفمسطينييف (.)Guth, 2007, p3-10

وفي داللة واضحة حوؿ تشبُّع أوجو الحياة السياسية في الواليات المتحدة بالفكر الديني المؤيد
توصمت دراسة دانياؿ أرنوف التي أشرت إلييا سابقاً إلي أنو يمكف توقُّع مصالح
إلسرائيؿ،
ّ

أعضاء مجمس الشيوخ الذاتية ،الذيف يسعوف إلعادة انتخابيـ في دوائرىـ االنتخابية مف خبلؿ

التزاميـ بالقضايا التي تيتـ بيا دائرتيـ االنتخابية ،فإذا كانت دائرة عضو مجمس الشيوخ تيتـ
بإسرائيؿ ،فإننا نتوقع أف عضو مجمس الشيوخ سوؼ يتبني دعـ مشاريع القوانيف التي تدعـ
إسرائيؿ عندما تُثار ىذه المسألة ،ويربط الباحث بيف ارتفاع نسبة الحضور األسبوعية في الكنيسة
قدمو عضو مجمس الشيوخ التابع ليا إلسرائيؿ ( Arnon,
في الوالية ،ومستوي التأييد الذي ُي ّ

.)2014
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رغـ أف غالبية المسيحييف الصياينة مف البروتستانت اإلنجيمييف المحافظيف ،إال أف ذلؾ ال يعني

أف جميع المحافظيف البروتستانت اإلنجيمييف ىـ مسيحييف صياينة ،كما أف التيار البروتستانتي
عبر عف وجية النظر الشاممة لممسيحية ،فأغمبية الطوائؼ المسيحية حوؿ العالـ تتن ّكر
ال ُي ّ

اليدامة ،وىناؾ الكثير مف رجاؿ
لمعتقدات وطُروحات المسيحية الصييونية وتُحارب نشاطاتيا ّ
جراء تمؾ المعتقدات،
الديف المسيحييف حوؿ العالـ يرفضوف الظُمـ الذي وقع عمي الفمسطينييف ّ
منيـ عمي سبيؿ المثاؿ القس فرانسيس ساير والقس دونالد واغنر التابع لمكنيسة المشيخية في

الواليات المتحدة والذي ُيطمؽ عميو بوؿ فيندلي ب ػ "قسيس البلجئيف" وىو مناصر قوي لحقوؽ

الفمسطينييف .فقد سافر إلي الشرؽ األوسط عاـ  1977عمي حسابو الخاص وبعد أف أمضي
بعض الوقت مع البلجئيف الفمسطينييف في بيروت والضفة والقدس ،شعر أف عطفو عمي
ولما عاد إلي الواليات المتحدة كاف قد أتـ
البلجئيف الفمسطينييف يتحوؿ إلي دافع شخصيّ ،

الترتيبات لمحاضرة ُيمقييا في الكنيسة الدكتور إسرائيؿ شاحاؾ المعروؼ بانتقاده لسياسة الحكومة
اإلسرائيمية ،وجد واغنر أف كبير القساوسة في كنيستو قد أذعف لضغط الحاخامات الييود

وخطّط لمؤتمر الرانج
المحمييف وألغي محاضرة شاحاؾ مف غير أف ُيعممو ،لـ يستسمـ واغنر َ
ّ

األوؿ الذي ُعقد في إلينوي  1979والثاني  1981بيدؼ زيادة معرفة زعماء الكنائس األمريكية
بأوضاع البلجئيف الفمسطينييف (فيندلي ،2009 ،ص.)442:441

ولعؿ أشد عبارات التنديد المسيحية بسياسة الرئيس بوش االبف ،وردت عمي لساف البابا يوحنا
بولس الثاني ،ثـ البياف الذي صدر في الخامس مف شباط  2003عف المؤتمر المشترؾ لمجمس
الكنائس العالمي ،ومؤتمر الكنائس األوروبي والمجمس الوطني لكنائس المسيح في الواليات
المتحدة ،ومجمس كنائس الشرؽ األوسطُ ،يعد بحؽ البياف المبدئي الجامع والرافض لمحرب عمي
العراؽ ،باعتبارىا حرباً غير مبررة أخبلقياً وال دينياً ،حيث ندد البياف بمبدأ المجوء لمقوة العسكرية
بدالً مف المساعي السياسية لحؿ الخبلفات (الشاىر ،2009 ،ص.)42
وحتي أف الكثير مف الييود األمريكييف يروف في دعـ المسيحييف الصياينة إلسرائيؿ بمثابة تيديد
لمييودية كديف ،فمثبلً في عاـ  1980عندما منح بيجف ميدالية جابوتنسكي لمقس جيري فالويؿ
في مأدبة عشاء أُقيمت في نيويورؾ ،اعترض ىنري سيغماف المدير التنفيذي لممؤتمر الييودي
األمريكي عمي النيج الذي يتّبعو فالويؿ في نشاطاتو ،وعمي الطريقة التي يستغؿ فييا الديف ،وفي
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إسرائيؿ نقمت صحيفة جيروزالـ بوست عف الكسندر شندلر الرئيس السابؽ لمؤتمر رؤساء
كرـ الييود إنجيمييف يمينييف تقدي اًر لتأييدىـ
المنظمات الييودية ،قولو "إنو جنوف وانتحار أف ُي ِّ

إسرائيؿ ،ألف ىؤالء ُيش ّكموف خط اًر عمي ييود الواليات المتحدة" ،والواقع أف ال ُمعضمة التي تُواجييا
المعضمة
الحكومة اإلسرائيمية في تعامميا مع الجماعات المسيحية الدولية ،ىي في األساس نفس ُ
التي تُواجييا الجماعات الييودية األمريكية في تكويف عبلقاتيا مع الجماعات المسيحية
المحافظة في الواليات المتحدة ،وفيما ُيندد بعض الزعماء في إسرائيؿ مثؿ الحاخاـ موشي برلينز
يتيدد الييودية مف جانب المبشريف المسيحييف ويقوؿ" :ىؿ نحف مف السذاجة
بشدة بالخطر الذي ّ

المودة؟" ترد الحكومة اإلسرائيمية" :إف إسرائيؿ لف تُبعد اليد
بحيث ُنصافح كؿ يد تمتد إلينا باسـ
ّ
التي تمتد لدعـ قضيتيا العادلة" (فيندلي ،2009 ،ص)427-418

وتأكيداً عمي وجود مواقؼ رافضة لتوجيات المسيحية الصييونية؛ ىناؾ العديد مف رجاؿ الديف
الييود والمسيحييف ينتقدوف نشاطات الحركة عمناً؛ ففي أحد خطابات القس جوف ىاجي أماـ حشد
وجو دعوة ألمريكا لضرب
مف المسيحييف الصياينة وأعضاء مف الموبي اإلسرائيمي عاـ ّ ،2003

إيراف عسكرياً مستخدماً لغة كتاب الوحي ،حيث أبدي ىاجي رأيو في إيراف باعتبارىا تجسيدا
تعصبيف
الم ّ
لمشر " :إنيا رأس الوحش اإلسبلـ المتطرؼ في الشرؽ األوسط ىو إيراف ورئيس ُ
أحمدي نجاد ..سيداتي وسادتي ..نحف نشيد إعادة التاريخ ..إنو عاـ  1938مرة أخرى ..إيراف
يتحدث عف قتؿ الييود" ،كاف ىناؾ
ىي ألمانيا ..أحمدي نجاد ىو ىتمر ..إنو تماماً مثؿ ىتمر ّ
تحدثوا
مجموعة كبيرة مف قادة الييود ،مثؿ الحاخاـ لوري زيمرماف والحاخاـ مايكؿ ليرنر ،الذيف ّ
عمناً ضد ىذا المقاء وأطمقوا عميو" :حفؿ زفاؼ أقيـ في السماء" Wedding made in
" .)Burge, 2007("heaven
كما أف الكثير مف المسيحييف اإلنجيمييف ينتقدوف ىاجي ،ويعتبرونو زعيـ حركة ىامشية ،ففي عاـ
 ،2007اجتمع أكثر مف ثبلثيف مف قادة الجماعات المسيحية األكثر اعتداالً ،وبعثوا برسالة إلى

ندد بسرعة بيؤالء
الرئيس بوش يحثُّونو لمتوصؿ إلى حؿ الدولتيف ،فما كاف مف ىاجي إال أف ّ

القادة ،بِ ُحجة أف الييود فقط ليـ الحؽ في أرض إسرائيؿ عمى أساس الكتاب المقدس
(.)Kupferberg, 2009, p32
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خاتمة
حساسة في السمطة إال بحموؿ
منذ نشأتيا لـ تشيد المسيحية الصييونية انتشا اًر وبموغاً لمراتب ّ

تديف وينتمي
العاـ  2000عندما تحالؼ اليميف المسيحي مع اليميف السياسي ،وبوصوؿ رجؿ ُم ّ
امناً مع البدء بتحقيؽ رؤية
تشدداً
ألكثر التيارات الدينية ُ
ُ
وتطرفاً تجاه العرب والمسمميف؛ وتز ُ
المحافظيف الجدد المتمثمة بالييمنة األمريكية؛ ومع بموغ أفكار ليو شتراوس وصاموئيؿ ىانتنجتوف

مبمغ السيطرة والنفوذ؛ استفادت المسيحية الصييونية بشكؿ بالغ مف تمؾ البيئة والظروؼ فانتقمت
طور التنفيذ والعمؿ السياسي ،فمـ تعد قوة المسيحييف
بنبوءاتِيا مف طَور الترويج والدعاية إلي َ
الصياينة تنحصر في الكنائس والتأثير بالرأي العاـ األمريكي ،بؿ أصبحوا جزءاً رئيسياً مف
صنع السياسة الخارجية ،فنري أف الكونجرس
كونات النخبة السياسية الحاكمة يمتمؾ الكثير في ُ
ُم ّ
األمريكي في غالبيتو في عيد الرئيس بوش االبف كاف مف أتباع الطائفة اإلنجيمية الذيف يحمموف
الموروث التوراتي كجزء أساسي مف عقيدتيـ ،وباإلضافة لذلؾ فقد عمؿ بوش منذ انطبلقة حكمو
عمي توظؼ العديد مف رجاؿ الديف في إدارتو.
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تمددت شبكات تحالؼ الموبي المسيحي الصييوني مع كؿ ما مف شأنو دعـ
ولتعزيز ىذا النفوذ؛ ّ
جرد واجية لمعمؿ االجتماعي أو الديني بؿ انخرطت بكؿ
دولة إسرائيؿ ،فمـ تكف تمؾ التحالفات ُم ّ
أدواتِيا في العمؿ السياسي وكاف أىـ تمؾ التحالفات ىو التحالؼ مع الموبي اإلسرائيمي ،وعمي
الرغـ مف االختبلؼ في الدوافع واليوية واأليديولوجية؛ فقد ش ّكؿ التحالؼ مع الموبي اإلسرائيمي
أقوي الدروع اإلسرائيمية في معركة كسب دعـ ووالء األمريكييف ،فكانت النتيجة أف يتمقّي السبلـ
في الشرؽ األوسط ضربات قاضية وأف َيمقي التشجيع عمي العنؼ وتأييد البطش اإلسرائيمي

بالفمسطينييف قبوالً واسعاً في المجتمع األمريكي.

عزز الموبي المسيحي الصييوني التحالؼ بيف
ومع قوع ىجمات الحادي عشر مف سبتمبر ّ
المنظمات الييودية والمسيحية بالواليات المتحدة كنوع مف التصدي لخطر "اإلرىاب" ،وفي غمرة
ما ُيفترض أنو حرب عمى اإلرىاب في عيد الرئيس بوش؛ برز دور ممحوظ لمتحالؼ في تحديد

مسار السياسة األميركية  ،فكانت النتيجة تراجع بوش عف مواقفو المطالبة بإعطاء بعض الحقوؽ
لمفمسطينييف.
الفصؿ الخامس :قوة الموبي المسيحي الصييوني في التأثير عمي صناعة القرار في الواليات
المتحدة األمريكية

الفصؿ الخامس
قوة الموبي المسيحي الصييوني في التأثير عمي صناعة القرار في الواليات المتحدة األمريكية
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المبحث األوؿ :المسيحية الصييونية وقضايا الصراع والسالـ
المبحث الثاني :المسيحية الصييونية رافعة اقتصادية إلسرائيؿ
المبحث الثالث :توحيد راية المسيحية الصييونية

مقدمة
اح الميكود
بعد أف انتصر الصقور بفوز ممثؿ اليميف المسيحي جورج بوش االبف ،وبعد أف أز َ

العمؿ في إسرائيؿ ،وتحالَؼ اليميف اإلسرائيمي مع اليميف المسيحي ،وبعد أف تم ّكنت الخرافة مف
الصعود لمركز صنع القرار بالواليات المتحدة األمريكية ،عممت ماكينة السياسة اإلسرائيمية مف
وسطوتو العديد مف دوؿ العالـ،
خبلؿ تنظيـ قوي ومؤثر ،عمي تشكيؿ فريؽ كامؿ يفوؽ في قوتو
َ
ويتكوف األعضاء مف المحافظيف
إسرائيؿ ىي البلعب األساسي ورأس الحربة في ىذه الفريؽ،
ّ
ُّ
لمتحكـ ليس فقط في
الجدد واليميف المسيحي (الموبي المسيحي الصييوني) ،والموبي اإلسرائيمي،

الحساسة وخاصة ما يتعمؽ منيا
مسار الصراع العربي اإلسرائيمي ،بؿ بمعظـ القضايا العالمية
ّ
بإسرائيؿ ،فكانت فترتَي الرئيس بوش الرئاسيتيف مرحمة نضوج وازدىار العمؿ المسيحي
الصييوني ،وفرصة ذىبية إلثبات والء ىذا الموبي الغير مشروط والبلمحدود إلسرائيؿ.
وليس مف باب الصدفة وقوع أحداث الحادي عشر مف سبتمبر لتعطي ليذا الفريؽ شارة البدء
وخطة مدروسة لتصفية القضية الفمسطينية ،كانت
بتنفيذ ُمخطّطات الييمنة األمريكية عمي العالـُ ،
بدايتيا شف عدواف شامؿ وحرب إبادة ضد الفمسطينييف أَنتجت إعادة احتبلؿ الضفة الفمسطينية

البنية التحتية لمسمطة الفمسطينية ،وقتؿ الحمـ الفمسطيني باالستقبلؿ مف
عاـ  ،2002وتدمير ُ
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معيشية قاىرة وواقع جديد عمي األرض ،وخمؽ مناخ معادي لمفمسطينييف
خبلؿ خمؽ ظروؼ
ّ

داخؿ المجتمع األمريكي بوصفيـ باإلرىاب.

َيكشؼ ىذا الفصؿ عف الكثير مف الحقائؽ والمعمومات حوؿ قوة الفعؿ وحجـ التأثير الذي باشرهُ
الموبي المسيحي الصييوني في خدمة ودعـ إسرائيؿ ،بالكشؼ عف مراكز الثِقؿ واألدوات التي
قدـ في ُمستيمِّو
استخدميا داخؿ المجتمع األمريكي في ُحقبة الرئيس بوش الرئاسية ،فيو ُي ّ

فصمة حوؿ موقفيـ الثابت مف حروب إسرائيؿ ضد الفمسطينييف والدوؿ العربية ،ومف
معمومات ُم ّ

ثَـ يتناوؿ رؤية المسيحييف الصياينة لمسبلـ التي تَ ُنبع مف الرؤية اإلسرائيمية وقراءات العيد

كعقبة رئيسية أماـ كؿ محاوالت اإلدارة األمريكية في ىذا
وي ّ
القديـُ ،
قدـ تفصيبلً عف عمميـ َ

قدمو المسيحيوف
الجانبَ ،يتبع ذلؾ شرحاً مع شيء مف التفصيؿ حوؿ الدعـ االقتصادي الذي ّ
الصياينة إلسرائيؿ ،بما يشمؿ ضخ األمواؿ لدعـ السياحة وبناء وتمويؿ المستوطنات ومشاريع

االستثمار داخؿ إسرائيؿ ،وفي ىذا االتجاه أُعطي مزيداً مف الجيد لمكشؼ عف نشاطات أىـ
منظمات اليميف المسيحي ،منظمة "مسيحيوف متحدوف مف أجؿ إسرائيؿ" والتي تَضـ تحت لوائيا
العديد مف المنظمات المسيحية وتتشابؾ في عبلقاتيا مع الحكومة اإلسرائيمية والكونجرس واإلدارة
األمريكية ،ولمتدليؿ أكثر عمي طبيعة الدعـ الذي تُقدمو المسيحية الصييونية إلسرائيؿ ،وأثرىا
عمي السياسة الخارجية األمريكية .أما الجزء األخير مف ىذا الفصؿ ُيعني بالتركيز عمي ترجمة
وتحميؿ أحد خطابات القس جوف ىاجي في ما ُيعرؼ (بميمة تكريـ إسرائيؿ) التي تُنظّميا منظمتو

( )CUFIبشكؿ دوري بيدؼ حشد الدعـ وتقديـ الوالء لدولة إسرائيؿ ،كذلؾ ومف باب فيـ أشمؿ
لقوة تأثير ىذا الموبي في صناعة القرار بالواليات المتحدة والرأي العاـ األمريكي ،قمت بتتبع أحد
المناظرات الرئاسية لمرشحي الحزب الجميوري النتخابات  ،2016إلظيار مدي استم اررية
الموبي المسيحي الصييوني بالتأثير في آراء الرئيس األمريكي المحتمؿ حوؿ السبلـ في الشرؽ
األوسط في حاؿ فوز الجميوريوف بمنصب الرئاسة.
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 2.5المبحث األوؿ :المسيحية الصييونية وقضايا الصراع والسالـ
 2.2.5أحد أذرع إسرائيؿ في حروبيا ضد الفمسطينييف
ُمنذ ما قبؿ قياـ دولة إسرائيؿ وعمي امتداد تاريخيا ،ش ّكمت فكرة وجود إسرائيؿ المطمؽ البلمتناىي
الوحيد في فمسفة وعقيدة المسيحييف الصياينة ،وىذا يشمؿ الدعـ البلمحدود لِكؿ حروب إسرائيؿ
التوسعية ،وكما رأينا في الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسة كيؼ اعتبر المسيحيوف
االستيطانية
ُّ
شنتيا إسرائيؿ ضد مصر وسورية وما
الصياينة أف قياـ دولة إسرائيؿ عاـ  ،1948والحرب التي ّ
تبقي مف األراضي الفمسطينية عاـ  1967تأتي في سياؽ تحقيؽ النبوءات الواردة في التوراة،

المؤيد لممذابح
كذلؾ موقفيـ مف حرب 1973عمي أنيا اختبار مف الرب ،ورأينا مف بعدىا موقفيـ ُ
خيمات الفمسطينييف في لبناف عاـ  ،1982والحقاً موقفيـ الرافض
التي ارتكبتيا إسرائيؿ ضد ُم ّ
التفاؽ أوسمو وتعبيرىـ عف االرتياح لمقتؿ رابيف واعتباره نتيجة طبيعية لمف ُيف ّكر بالسبلـ مع

ودعميـ لغزو العراؽ عمي أُسس كتابية ،ال تزاؿ المسيحية
تأييدىـ
الفمسطينييف ،وبعد ذلؾ
َ
َ
قدـ إلسرائيؿ كافة أشكاؿ الدعـ ،فمنذ مطمع انتفاضة األقصي عاـ  ،2000تستغؿ
الصييونية تُ ّ
المسيحية الصييونية ُبنية الخطاب اإلعبلمي الذي أ ّسستو و تُوظفو وتُغ ّذيو عبر منابر الوعظ
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العداء
لمتّرويج وحشد الدعـ الشعبي والسياسي والمادي لحروب إسرائيؿ الدينية ،بؿ إنيـ ُيناصبوا َ
أي قيادة إسرائيمية تُف ّكر في التنازؿ عف أي شبر مف األرض التي احتمتيا إسرائيؿ.

الدالة عمى أثرىـ الواضح في الرأي العاـ األمريكي نرصده في أكتوبر
ومف األمثمة الشارحة و ّ
 ،2000بعد أياـ فقط مف زيارة شاروف االستف اززية إلي باحة المسجد األقصي ،والتي تبدو
بوضوح أنيا جاءت متع ّمدة في ىذا التوقيت لتقويض المفاوضات التي تُجرييا حكومة باراؾ مع
عرفات حوؿ القدس ،حيث ظير إعبلناً في صحيفة نيويورؾ تايمز تحت عنواف" :رسالة مفتوحة

إلى المسيحييف اإلنجيمييف مف الييود ليسوع" ،وىي دعوة لئلنجيمييف إلظيار التضامف مع دولة
إسرائيؿ في ىذا الوقت الحرج ،وجاء فييا" :اآلف ىو الوقت المناسب لموقوؼ مع إسرائيؿ ..أييا
اإلخوة واألَخوات في المسيح ..قموبنا ُمثقمة بمشاىد صور العنؼ وسفؾ الدماء في الشرؽ

قدـ كؿ
اجع عنيا ..لذلؾ يجب أف ُن ّ
األوسط ..أييا األصدقاء المسيحييف ..إف ىديو اهلل ال تَر ُ
الدعـ مف أجؿ بقاء إسرائيؿ ..في ىذه الساعة المظممة اآلف ىو الوقت المناسب لممسيحييف

لموقوؼ إلى جانب إسرائيؿ" ).(Sizar, 2005, p249
حددة بِوضوح أكثر بانطبلؽ
فقد أصبحت العبلقة بيف الييود الصياينة والمسيحييف اإلنجيمييف ُم ّ
انتفاضة أيموؿ سبتمبر  ،2000فما إف بمغت أخبار الوحشية اإلسرائيمية إلي األمريكييف ،حتي
ئيسييف ،أولئؾ الذيف ُيمزميـ إيمانيـ بالعمؿ مف أجؿ
انقسـ المجتمع األمريكي إلي قسميف ر ّ
الفمسطينييف الذيف ُيعانوف نير االحتبلؿ اإلسرائيمي ،وأولئؾ الذيف يسعوف وراء تحقيؽ النبوءات

اإلليية( ،أف تُصبح القدس مدينة ييودية ،وأف ُيعاد بناء الييكؿ) (فيندلي ،2009 ،ص.)447

وفي  10حزيراف  2001حصمت زيارة إلي البيت األبيض كاف ُحضورىا منظمة (الطاولة الدينية

المستديرة) ُممثّمة في ادمؾ اتير ،وبات روبرتسوف ،وكذلؾ شبكة اإلعبلـ المسيحية ُممثّمة في
(مايكؿ ليتؿ) ،وزعيـ منظمة أصدقاء إسرائيؿ المسيحييف (لوكمؾ كايد) ،و( مورتوف كبليف)
رئيس المنظمة األمريكية المعادية لمعرب ،ومف السفارة المسيحية الدولية في القدس ،ومف لجنة
العمؿ العاـ لمسيحيي إسرائيؿ ،و(ىيرب زيبوف) مؤسس (أمريكيوف مف أجؿ إسرائيؿ آمنة) ،وقد
التقي ىؤالء مع مسئوؿ التنسيؽ الديني في إدارة بوش (تيـ جيولجيف) حيث سمّمو الوفد رسالة

واحدة فاقعة" :إذا لـ ي ِ
عط الرئيس بوش لشاروف ضوءاً أخض اًر بالقوؿ والعمؿ في حربو ضد
ُ

دمروا رئاسة أبيو" (سباناوس.)2003 ،
الفمسطينييف ،فإف ىذا التجمع
سيدمر إدارة بوش ،كما ّ
ّ
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يحاربوف "اإلرىاب" في فمسطيف!
بعد وقوع أحداث 11سبتمبر صار في مقدور السياسييف فعؿ أي شيء تقريباً طالما أنيـ يعدوف
الناس باألمف ،وفي حيف وصفت إدارة بوش الحرب عمي اإلرىاب بأنيا قمة األولويات لدي
الرئيس فإف الحرب نفسيا تستمر في كونيا مزيجاً مف عمميات االحتياؿ واالمساؾ بالسمطة
(بوفارد ،2006 ،ص .)285وفي شيادة لمستشار الرئيس كمينتوف لمشرؽ األوسط وقضايا األمف
القومي مارتف انديؾ يقوؿ فييا في كتابو "أبرياء في الخارج"" :لـ يمض عمي جورج دبميو بوش
في منصبو سوي ثمانية أسابيع ،وقد أنيي لمتو غداء عمؿ مع اراييؿ شاروف ،حرص شاروف
عمي اإلعداد جيداً ليذا االجتماع ،فقد كاف شخصاً غير مرغوب فيو في واشنطف لمدة عقد مف
وتشجيعو لبلستيطاف ،واآلف بعد أف عاد كرئيس لموزراء فإنو
الزمف عمي إثر ما فعمو في لبناف
َ

بناء عمي
صمـ عمي ّ
تجنب إظيار أي ُ
تبايف بينو وبيف الرئيس الجديد "بوش" ،ورأي شاروف ً
ُم ّ
التحدث عف اإلرىاب" ،وىو ما فعمو
حساباتو أف أفضؿ طريقة لبلقتراب مف الرئيس الجديد ىو " ّ
بشيء مف التطويؿ فيما تناوؿ الزعيماف غداءىما في غرفة طعاـ الرئيس الخاصة ،وأوضح
شاروف أف اإلرىاب ُيش ّكؿ الخطر األعظـ؛ ال عمي إسرائيؿ فقط ،إنما عمي الواليات المتحدة

والغرب أيضاً ،ودعا بوش ليقود ائتبلفاً مف الدوؿ الغربية لمحاربة ىذا التيديد الوشيؾ ،وح ّذر مف

أف أي فشؿ في القياـ بذلؾ سيترؾ الغرب مكشوفاً أماـ خطر داىـ" (انديؾ ،2010 ،ص.)448
ووجيت نقد لبلستف اززات التي يقوـ بيا شاروف ،بما فييا
حاولت إدارة بوش مقاومة ىذا الضغطّ ،

االغتياالت ،واقامة مستوطنات إسرائيمية جديدة في األراضي الفمسطينية ،وخمؽ شروط ال تُحتمؿ
لمفمسطينييف في الضفة الفمسطينية وغزة ،وطالبت اإلدارة مف قبؿ المبعوث الخاص لمرئيس أنتوني
زيني مف شاروف االلتزاـ بوثيقة ميتشؿ التي طالبت إسرائيؿ بوقؼ المستوطنات وااللتزاـ بق اررات
األمـ المتحدة  ،338 ،242التي رفضتيا حكومة شاروف بشكؿ متواصؿ (سباناوس،)2003 ،
ولقطع الطريؽ عمي اإلدارة األمريكية قاـ الجميوريوف بربط الحرب التي ي ُش ّنيا الجيش اإلسرائيمي

ضد الشعب الفمسطيني األعزؿ بالحرب العالمية عمي اإلرىاب ،التي تُعتبر إسرائيؿ شريؾ أساسي
سجمو ديؾ آرمي ،المسيحي الصييوني وزعيـ
لمواليات المتحدة في خوضيا .وىو موقؼ رسمي ّ
األغمبية الجميورية في مجمس النواب" :دعوني أكوف واضحا ،إف إسرائيؿ تُحارب نفس الحرب

عمى اإلرىاب التي ُنحاربيا" ( .)Sizar, 2005, p251وحوؿ حقيقة أحداث الحادي عشر مف

سبتمبر يقوؿ ناعوـ تشومسكي" :ال شؾ أف اليجوـ كاف داخمياً ،ومف البدييي أف ىناؾ جيداً
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دؤوباً لتنظيؼ السجبلت ،وادعاء أف الواليات المتحدة كانت مشاىداً بريئاً (تشومسكي،2002 ،
ص.)15
يري القس واغنر ،أحد أىـ ُنقّاد المسيحية الصييونية ،أف التحالؼ بيف المحافظيف والمسيحييف
الصياينة استطاع بعد أحداث  11سبتمبر  2001توسيع ما ُيسمي الحرب عمي اإلرىاب ،ليشمؿ

حرب إسرائيؿ عمي الفمسطينييف ،ويؤ ّكد في دراستو أف دعـ ىذا التحالؼ إلسرائيؿ نابع مف
إيمانيـ بالوظيفة التي تُؤدييا إسرائيؿ ،أو كما جاء في التوراة تمييداً لعودة المسيح (الكاشؼ،4
 ،2007ص ،)33وقد كانت األعماؿ البشعة التي وقعت في 11سبتمبر ضربة قاسمة بالنسبة
لمفمسطينييف ،ولـ تُخفي إسرائيؿ ِغبطتيا ،وعممت عمي تحطيـ الفمسطينييف دوف أف تناؿ أي
عقاب ،ففي األياـ القميمة التي تمت ىجوـ 11سبتمبر دخمت الدبابات اإلسرائيمية المدف الفمسطينية
اشتدت قبضة إسرائيؿ الحديدية عمي السكاف ،تماماً كما ىو
مثؿ جنيف وراـ اهلل وقتمت العشرات ،و ّ
متوقع (تشومسكي ،2002 ،ص ،)17كما حاصرت القوات اإلسرائيمية مقر الرئيس عرفات في
تحدث الرئيس األمريكي مطالباً إسرائيؿ باالنسحاب ،لكنو
مدينة راـ اهلل في آذار  ،2002وحينيا ّ

لـ ي ِ
عط وقتاً ُمحدداً لذلؾ ،وقد فسر شاروف ذلؾ عمي أف بِوسعو إىماؿ مطمب الرئيس ،وىكذا
ُ
فعؿ (سباناوس.)2003 ،

 1.2.5الكونجرس والعدواف اإلسرائيمي عمي الضفة 1001
قدمتو
يقوؿ ُممثؿ والية إلينوي في الكونجرس األمريكي بوؿ فيندلي ،حوؿ الدعـ السياسي التي ّ
الواليات المتحدة لحرب إسرائيؿ عمي األراضي الفمسطينية عاـ " :2002أحدث تشريع القانوف

الوطني ُّ
تغيرات عديدة في أمريكا ،لكنو لـ ُيغيِّر في ىيمنة إسرائيؿ الكمّية عمي الكونجرس ،ففي
عاـ  2001سارعت إسرائيؿ إلي تأييد حرب بوش عمي اإلرىاب ،فيما أثني الكونجرس عمي

حرب إسرائيؿ ضد الفمسطينييفُ ،مسمِّماً بالحجة المخادعة التي ساقيا رئيس الحكومة اإلسرائيمية

اراييؿ شاروف ،والتي تزُعـ أف اجتثاث اإلرىابييف في المناطؽ المحتمة جزء أساسي مف حممة
بوش العسكرية في أنحاء العالـ (فيندلي ،2009 ،ص.)7

يتّفؽ الموقؼ الرسمي لمحزب الجميوري صاحب األغمبية في الكونجرس مع موقؼ المسيحييف
الصياينة وبانسجاـ تاـ مع موقؼ الحكومات اإلس ارئيمية ،فيو أيضاً يطالب بترحيؿ الفمسطينييف
واخبلء فمسطيف لصالح إسرائيؿ .جاء ىذا الموقؼ عمي لساف ديؾ آرمي ،زعيـ الجميورييف في
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مجمس الشيوخ ،حيف أدلى بتصريح في مقابمة مع (كريس ماثيوز) عمى  CNBCفي 1مايو
المسوغات التي تُ ّبرر التطيير العرقي ضد الفمسطينييف في األراضي المحتمة" :تـ
 ،2002حوؿ
ّ
نقؿ ُمعظـ الناس الذيف يسكنوف اآلف إسرائيؿ مف جميع أنحاء العالـ ،وجعموا تمؾ األرض وطنيـ،

يمكف لمفمسطينييف أف يفعموا الشيء نفسو( ،يقصد البحث عف أرض يحتموىا خارج فمسطيف)
ستعدوف تماماً لمعمؿ مع الفمسطينييف في القياـ بذلؾ ،نحف لسنا عمى استعداد لمتضحية
ونحف مث ّ
شجع انتزاع إسرائيؿ كامؿ الضفة الغربية ،وىناؾ
بإسرائيؿ مف أجؿ فكرة وطف فمسطيني ،أنا أُ ّ

العديد مف الدوؿ العربية التي لدييا مئات آالؼ اليكتارات مف األراضي والتربة والممتمكات ولدييا
فَُرص لخمؽ دولة فمسطينية" (.)Sizar, 2005, p291
وفي  2مايو  ،2002تحت قيادة المسيحي الصييوني عضو األكثرية في الكونجرس توـ ديبلي

أقر مشروعاً يدعو إلي تدمير البنية التحتية
(آر ػ ػ تكس) ،أجري مجمس النواب نقاشاً ،و ّ

(التخريبية) لمفمسطينييف ،وقد عمؿ توـ ديبلي كتفاً إلي كتؼ مع ُممثؿ الموبي الييودي ،عضو

وجو
مجمس النواب (توـ التوس) ،وقد قاـ االثناف بتقديـ القرار يوـ  18نيساف  2002حيث ُي ّ
حادة ،وقد تـ ىذا في حمأة اليجوـ اإلسرائيمي عمي الضفة
الموـ إلي (اإلرىاب الفمسطيني) بميجة ّ
التصرؼ بالقياـ بإبادة واضحة (سباناوس،
الفمسطينية ،حيث كانت الرسالة بإعطاء حرية
ُّ
 .)2003وبعد أياـ قميمة وفي مؤتمر لمكونغرس بموافقة الحزبيف الجميوري والديمقراطي وخبلؿ

زيارة شاروف لبوش ،أقر المؤتمر بأف عمى شاروف أف ُيقاوـ أي ضغط مف اإلدارة لمتفاوض مع

عرفات ،وفي  9مايو قُ ّدـ لمكونغرس مشروع قرار بمنح إسرائيؿ معونة استثنائية بقيمة 200

مميوف دوالر لمحاربة اإلرىاب ،وقد عارض البيت األبيض تنفيذ ىذا القرار ،وقاد وزير الخارجية
كولف باوؿ حممة إليقافو فاجتمع بقادة الكونغرس في محاولة منو لوقفو ،ولكف الموبي اإلسرائيمي
أفشؿ جيود باوؿ ،ووقّعو بوش وصادؽ عميو لمتنفيذ وأُعطيت األمواؿ إلسرائيؿ (الحاج.)2008 ،
ؤيد المسيحيوف الصياينة حرب اإلبادة والمجازر وكؿ أعماؿ التطيير الذي يقوـ بيا جيش
ُي ّ
االحتبلؿ اإلسرائيمي والمستوطنيف بدافع إخبلء األرض مف سكانيا الفمسطينييف ،وال يمتفت ىؤالء

ِ
وشيوخو .وىو ما يتساوؽ مع ما
تتضمف قتؿ شعب كامؿ بأطفالِو وشبابِو
إف كانت ُنبوءاتيـ
ّ
أعمف عنو القس بات روبرتسوف في برنامجو التمفزيوني نادي الػ" :700إف شاروف أخطأ الحؿ
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الصحيح ،ألنو ُيريد أف يقضي عمى الفمسطينييف بالقطّاعي ،والصواب أف يقضي عمييـ بضربة
واحدة"!! (عبد الحكيـ ،2005 ،ص.)6

رسائؿ البريد اإل كترونية أىـ وسائؿ الضغط
أصرت إدارة بوش أف تُوِقؼ إسرائيؿ ُىجوميا العسكري في أبريؿ  2002في الضفة
عندما
ّ

الغربية ،تمقّى البيت األبيض أكثر مف 100ألؼ مف رسائؿ البريد اإللكتروني مف المسيحييف

الصياينة احتجاجاً عمى انتقادىا ،عمى الفور تقريباً؛ جاء الرئيس بوش لمدفاع عف إسرائيؿ ،رغـ
اعتراض و ازرة الخارجية ،اعتمد المؤتمر الذي ُيسيطر عميو الجميوريوف ق اررات دعـ اإلجراءات
اإلسرائيمية والقاء الموـ حص اًر عمى الفمسطينييف ،كذلؾ بعد إدانة إدارة بوش األولى لمحاولة

اغتياؿ الناشط الفمسطيني عبد العزيز الرنتيسي في يونيو  ،2003احتشد المسيحيوف الصياينة
وأقنعوا الناخبيف بإرساؿ اآلالؼ مف رسائؿ البريد اإللكتروني إلى البيت األبيض احتجاجاً عمى
االنتقادات ،وكاف ال ُعنصر األساسي في رسائؿ التيديد ،ىو أف اليميف المسيحي سيبقى في منزلو

في يوـ االنتخابات ،وفي غضوف  24ساعة كاف ىناؾ تغيير ممحوظ في ليجة الرئيس بوش
لصالح إسرائيؿ (.)Mesvinsky, 2012, p4:5
ُيوظّؼ رجاؿ الديف اإلنجيمييف كافة وسائؿ التأثير عمي الجميور لصد أي محاولة مف اإلدارة

األمريكية مف شأنيا أف تُشكؿ إدانة إلسرائيؿ ،وتُعتبر رسائؿ البريد اإللكتروني مف أىـ أدوات
الضغط عمي اإلدارة األمريكية ،فقد دفعت الرئيس بوش ،في عدة مواقؼ ،ألف يبقي مشموؿ
وجييا الناخبوف المحتمموف مف أتباع التيار
ضربات رسائؿ التيديد واالبتزاز التي ّ
الحركة تحت َ
اإلنجيمي ،فيو ال يستطيع أف ُيغامر بمستقبمو السياسي الطامح لفترة رئاسية أخري وال يجد مأوي
مف ىؤالء إال بالرضوخ لمطالبيـ المؤيدة إلسرائيؿ.

 3.2.5عممية السالـ والموبي المسيحي الصييوني
بعد عاـ مف فشؿ ُمفاوضات كامب ديفيد  ،2000كشؼ مسئوؿ أمريكي عف تفاصيؿ كامب

ديفيد ،إذ ثبت في النياية أف نسبة  95بالمائة مف أراضي الضفة التي طرحيا إييود باراؾ ،ال

المحيطة بالقدس الغربية ،ونسبة الخمسة بالمائة التي تم ّسكت بيا
تشمؿ القدس الشرقية والمناطؽ ُ
حوؿ المدف الفمسطينية إلي
إسرائيؿ مؤلّفة مف قطاعات مستطيمة الشكؿ تمر عبر فمسطيف ،وتُ ّ
ثَوب ُمرقّع وليس إلي منطقة قابمة لمسكف ،ألف الحدود تبقي أيضاً في أيدي اإلسرائيمييف ،كما
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"السجناء ُيسيطروف أيضاً عمي  95بالمائة مف مساحة السجف" (لونديؾ،
عمّؽ أحد الدبموماسييفُ :

 ،2010ص.)187

ومنذ تولّي بوش الرئاسة ع َكؼ عمي حشد التأييد العالمي لمحرب التي يخوضيا عمي ما أُصطمح
عمي تسميتو باإلرىاب .ولتوسيع دائرة المؤيديف لـ يكف أماـ بوش االبف مف اًر مف الرضوخ
لمضغوط المتزايدة التي مارسيا العالميف العربي واإلسبلمي وجزء كبير مف أوروبا تعبي اًر عف
اىتماميـ بمحنة الشعب الفمسطيني ،فقد أعمف الرئيس بوش التزامو تنفيذ (خارطة الطريؽ)
الفمسطينية اإلسرائيمية لمسبلـ ) .(Wagner, 2003ذلؾ ما أ ّكده (آري فبليشر) المتحدث باسـ
البيت البيض" ،بأف الواليات المتحدة األمريكية ترى أىمية وضرورة أف يعيش الشعب الفمسطيني
آمناً في دولتو الفمسطينية ،تماماً كما مف حؽ إسرائيؿ العيش في سبلـ وأمف في الدولة
المستشار الدبموماسي لرئيس الوزراء اإلسرائيمي اراييؿ
اإلسرائيمية" ،وقد عمّؽ (زلماف شوفاؿ) ُ
بأنو ليس مف الخطأ القوؿ إف ذلؾ التصريح يندرج في
شاروف عمى ىذا التصريح بقوِلو" :أعتقد ّ
إطار الجيود األمريكية لتشكيؿ ائتبلؼ يضـ دوالً عربية ُيقاؿ إنيا معتدلة ،لمتصدي لئلرىاب

قوة عمى
الدولي" (عدواف ،2010 ،ص .)21وفي الوقت نفسو ،بدأت الجيود المضادة تعمؿ ب ّ
ارييؿ شاروف
تقويض مبادرة الواليات المتحدة عمى قدـ وساؽ ،مع تزايد المعارضة مف حكومة ا
اليمينية وبالتنسيؽ مع الموبي اإلسرائيمي آيباؾ في الواليات المتحدة ،لكف المعارضة األكثر أىمية
قدميا اليميف المسيحي ،وىي الدائرة االنتخابية األىـ لمرئيس إذا كاف يسعي
مف الناحية العددية ّ
إلعادة انتخابو في .(Wagner, 2003) 2004
وعندما أعمف الرئيس بوش عف تأييده لخارطة الطريؽ لمسبلـ في الشرؽ األوسط ،تمقّى البيت
األبيض أكثر مف 50ألؼ بطاقة بريدية عمى مدى األسبوعيف المقبميف مف المسيحييف الصياينة
اجع عنيا حتي
ُيعارضوف أي ُخطة تدعو إلى إقامة دولة فمسطينية ،مما دفع اإلدارة األمريكية لمتر ُ

ضورىا (.)Mesvinsky, 2012, p4
فقدت ُخطة خارطة الطريؽ أىميتيا ُ
وح َ

دعا بوش إلي دولة فمسطينية وترؾ ما يعنيو بذلؾ غامضاً ،ىنا ال يغيب عنا موقؼ بنياميف
كونو
أف ىذا الموقؼ ال يعدو َ
نتنياىو عاـ  1996حيف أّيد قياـ دولة فمسطينية ،وىو يدرؾ تماماً ّ

ُمناورة سياسية ال تُفصح عف حقيقة نواياه التي أفصح عنيا في حممة انتخابات  2015ىو ووزير

دفاعو بالقوؿ" :ال دولة فمسطينية طالما بقيت حياً".
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وفي 7نوفمبر  2001عقدت مجموعات دينية تحت راية ائتبلؼ الوحدة القومية مف أجؿ إسرائيؿ
في واشنطف ،والتي تأسست عاـ  1991وتضـ  200منظمة تُمثّؿ  40مميوف أمريكي ،مؤتم اًر
اجع عف حؿ دولتيف
صحفياً يفوح بسموـ العداء لمسبلـّ ،
حث المتحدثوف اإلدارة األمريكية عمي التر ُ

لشعبيف ،كما ُعقدت عدة مؤتمرات كاف عمي رأس بعضيا رموز مف الكابيتوؿ ىؿ ،مثؿ السيناتور

الموظفيف الرسمييف في إدارة ريغاف السابقة ،وبعد المؤتمر
(ساـ براونباؾ) ،و(فراف جافني) أحد ُ
ليقدموا تيديداتيـ (سباناوس.)2003 ،
الصحفي ىروؿ المؤتمروف إلي قاعات الكونجرس ّ
سيرسػػؿ وزيػػر خارجيتػػو كػػولف بػػاوؿ إلػػي الشػػرؽ األوسػػط مػػف أجػػؿ إج ػراء
وعنػػدما أعمػػف بػػوش أنػػو ُ

لقاءات ،بما فييا التقاء ياسر عرفات ،استنفر المسيحيوف الصياينة ،وفي  11نيساف  ،2002يوـ
وصوؿ بػاوؿ إلػي القػدس ،أمطػر أتبػاع المسػيحية الصػييونية البيػت األبػيض بوابػؿ مػف المكالمػات
ورسػػائؿ البريػػد اإللكترونػػي ،وفشػػمت ميمػػة بػػاوؿ فع ػبلً وواصػػؿ شػػاروف ُمعانػػدة اإلدارة األمريكيػػة،

مضيفاً إلي احتبلؿ راـ اهلل ،العدواف عمي مخيـ جنيف ،وكنيسػة الميػد فػي بيػت لحػـ ،وكافػة المػدف
والق ػػري ف ػػي الض ػػفة الفمس ػػطينية ،وكان ػػت ردود اإلدارة األمريكي ػػة ف ػػي تض ػػاؤؿ لدرج ػػة ع ػػدـ الوج ػػود
(سػػباناوس .)2003 ،وفػػي لقػػاء مػػع جيػػري فالويػػؿ عمػػى محطػػة  CBSفػػي برنػػامج  60دقيقػػة 8
يونيػػو  2003قػػاؿ" :فػػي اعتقػػادي أف ح ػزاـ الكتػػاب المقػػدس فػػي أمريكػػا ىػػو ح ػزاـ األمػػاف الوحيػػد
إلسػرائيؿ فػػي الوقػػت الػراىف ،ال يوجػػد شػػيء مػف شػػأنو أف يجمػػب غضػب الجميػػور المسػػيحي عمػػى
ىذه الحكومة ،مثؿ التخمي عف أو معارضة إسرائيؿ في أي مسألة" ).)Burge, 2003
تم ّكػػف المػػوبي المسػػيحي الصػػييوني الػػذي يسػػيطر عمػػي شػريحة واسػػعة مػػف المجتمػػع األمريكػػي مػػف
توظيػػؼ ىػػذه الشػريحة بمػػا يخػػدـ مصػػالح دولػة إسػرائيؿ ،ويػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ التػػأثير المباشػػر فػػي
صناعة السياسػة الخارجيػة األمريكيػة ،فقػد شػيدنا كيػؼ رضػخت اإلدارة األمريكيػة والكػونجرس فػي
العديد مف المواقؼ لمطالػب ىػذا المػوبي التػي جػاءت إمػا عمػي شػكؿ مسػاىمة مباشػرة مػف أعضػاء
الكػونجرس التػػابعيف لمػػوبي المسػػيحي الصػػييوني؛ أو عمػي شػػكؿ اسػػتخداـ أحػػد أىػػـ أدوات الضػػغط
الشعبي الممثّمة في ارساؿ رسائؿ الشجب واالستنكار والتيديد لػئلدارة األمريكيػة فػي كػؿ محاوالتيػا
تجاه قضايا الصراع العربي اإلسرائيمي.
الدائرة االنتخابية ورسم السياسات.
بالنسبة لمرئيس بوش فقد كاف الدفع بتنفيذ خارطة الطريؽ يتطمّب إجراء تو ُازناً دقيقاً ،فمنذ ىجمات

عزز بوش الدعـ السياسي مف ثبلث دوائر انتخابية ىامةُ :مفكري المحافظيف الجدد،
11سبتمبر ّ
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الييود األمريكييف ،بما في ذلؾ أعضاء مف ذوي النفوذ الموبي المؤيد إلسرائيؿ ،والمسيحييف
الصياينة ،أي الدوائر التي تجد أرضية مشتركة في الدعـ القوي مف أجؿ إسرائيؿ وتعمؿ عمي
تنفيذ أجندتيا ) .)Wagner, 2003وفي دراسة قاـ بيا الباحث ) (Rosensonوآخروف عاـ
 2009تُشير إلى أف السياسة الخارجية األمريكية تجاه إسرائيؿ تتأثر بخصائص الدائرة االنتخابية
وتحديداً التشريعات الدينية ،في حيف يري آخروف أف الدوائر االنتخابية في الواليات المتحدة ال
بتقصي التشريعات التي تؤيد
تؤثّر كثي اًر في قضايا السياسة الخارجية ،قامت دراسة Rosenson
ّ

إسرائيؿ خبلؿ الفترة  1993ػ ػ ػ  2002ووجدت أف الدوائر االنتخابية التي ُيسيطر عمييا الييود

واإلنجيمييف لدييا تأثير واضح في دعـ مجمس الشيوخ إلسرائيؿ ،وخمُصت الدراسة إلي أف
السياسات التشريعية التي تتعمؽ بإسرائيؿ تخضع إلي حد كبير إلي النخب ،وأف أعضاء مجمس
الشيوخ يتأثروف بالقيـ والوالءات واالنتماءات الشخصية التي يصوغيا قادة الحزب ( Arnon,

.)2014
يفسر حالة االنسياؽ التاـ لمسياسات اإلسرائيمية وعجز بوش عف إيجاد مدخبلً حقيقياً
وذلؾ ما ّ

تبنت إدارة بوش سياسة الحكومة اإلسرائيمية دوف أي تحفّظ
لتنفيذ خطة خارطة الطريؽ .حيث ّ

خاصة ّإباف حكـ رئيس الوزراء شاروف والمتمثمة باالعتراؼ الدوؿ العربية بإسرائيؿ ،والتطبيع أوالً
قبؿ أي حؿ ليذه القضية ،وأف تتراجع الدوؿ العربية عف كؿ الق اررات السابقة التي اتخذتيا ضد

إسرائيؿ ،ومف ثـ فرض التوطيف وصوالً إلى فرض (الوطف البديؿ) أو األوطاف البديمة ،وليذا
وتحقيقاً لتمؾ األىداؼ مارست إدارة بوش عمى كؿ الدوؿ العربية واإلسبلمية ضغوطاً جبارة في
ىذا االتجاه (عدواف ،2000 ،ص.)00
 4.0.5الموقؼ السياسي اإلسرائيمي األمريكي مف العدواف عمي الضفة
إلي جانب القوة التي يتمتع بيا الموبي المسيحي الصييوني في التأثير عمي السياسة الخارجية
األمريكية تجاه قضايا الشرؽ األوسط ،يؤدي رئيس الوزراء اإلسرائيمي دو اًر ال يقؿ تأثي اًر عمي
اإلدارة األمريكية بالتنسيؽ مع ىذا الموبي ،ىذا الدور الذي يصفو بوؿ فندلي" :إف تأثير رئيس
الوزراء اإلسرائيمي عمي السياسة الخارجية األمريكية في الشرؽ األوسط ،يفوؽ بكثير تأثيره في
ببلده ذاتيا" (جارودي ،2002 ،ص.)255
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ويمكف قراءة موقؼ الرئيس بوش االبف في ضوء مواقؼ رئيس الوزراء اإلس ارئيمي األسبؽ شاروف
وىي تمتقي في (الشاىر ،2009 ،ص:.)41
 الموقؼ مف األمـ المتحدة ومجمس األمف الدولي وق ارراتو. المجوء إلي الحرب وتوظيؼ التفوؽ العسكري لفرض األمر الواقع عمي الطرؼ اآلخر. رفض المساعي الدبموماسية ومحاولة إمبلء التسوية بالقوة العسكرية وبالشروط التيتحددىا إلسرائيؿ.
 االستخفاؼ وتجاىؿ الرأي العاـ العالمي.يتطمّب ضماف نجاح وتأثير الجيود التي يبذليا المسيحيوف الصياينة في دعـ إسرائيؿ ،العمؿ
جنباً إلي جنب وبالتنسيؽ مع القادة اإلسرائيمييف مف كافة المستويات ،وكما أسمفنا سابقاً في ىذه
الدراسة ،تتركز عبلقات ىذا الموبي مع قادة اليميف اإلسرائيمي الذي يقاسميـ وجية النظر،
ويشمؿ التنسيؽ بيف الطرفيف عدة وجوه منيا عقد المؤتمرات في الواليات المتحدة واسرائيؿ،
وتشكيؿ لجاف عمؿ مشتركة واستضافة القادة اإلنجيمييف لمخاطبة المجتمع اإلسرائيمي .ومف أمثمة
ىذا التعاوف مؤتمر (الطريؽ إلى النصر) ،الذي عقده التحالؼ المسيحي عاـ ٕٕٓٓ وتـ خبللو
إطبلؽ شعار التضامف المسيحي مع إسرائيؿ ،تـ دعوة عدد مف الوجوه السياسية واالجتماعية
األمريكية واإلسرائيمية مثؿ بات روبرتسوف ،وزير التجارة اإلسرائيمي وعمدة القدس اييود أولمرت،
ضابط البحرية السابؽ أوليفر نورث ،وزير العدؿ في والية أالباما روي مور ،السناتور ديؾ آرمي،
السناتور توـ ديبلي ،السناتور روي ببلنت ،وأعضاء مجمس النواب :جيمس إنيوؼ ،ساـ
براونباؾ ،أورف ىاتش وألف كييس عضو الوفد األمريكي السابؽ في األمـ المتحدة ،وقد خاطب
أحيي المؤمنيف بصييوف ..اهلل معنا
أولمرت ذاؾ الحشد الذي قُ ّدر ب ٓٓٓٓٔ مشارؾ بقولوّ " :

في دعـ حكومة إسرائيؿ ..وأنتـ أييا المسيحيوف العظماء في الواليات المتحدة معنا" ،وقد عقّب
روبرتسوف عمى ذلؾ بقولو" :عمينا أف ال نسأؿ إسرائيؿ االنسحاب مما ُيسمى األراضي المحتمة..
عمينا الوقوؼ معيا والحرب مف أجميا" (الكاشؼ ،2007 ،1ص.)29

وفي  3مايو  ،2002اجتمع  250قائداً مسيحياً مف مختمؼ أرجاء الواليات المتحدة في سفارة
إسرائيؿ في واشنطف ،وأوردت ديمي تمغراؼ المندنية أف (غاري بوار) قد ت أّرس اجتماعاً في السفارة
تمخص مضمونو في الرسالة التالية" :تتشكؿ اآلف بعض التحالفات اليامة ،يعتقد الكثير مف
ّ
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اإليفانجميكاف أف أرض إسرائيؿ ىي تعيد وعد بو اهلل الشعب الييودي ،أعتقد أف مصالح إسرائيؿ
والواليات المتحدة متبلقية ،فكبلنا ديمقراطيتاف ،وانني أري إسرائيؿ كما ىي بريطانيا العظمي
مدافعتاف عف الحضارة الغربية" (سباناوس .)2003 ،كما حمؿ المسيحيوف الصياينة مشروعاً
جديداً أعمنوا عنو في 29مايو  ،2002حيث أعمف بات روبرتسوف والعضو السابؽ في التحالؼ
المسيحي (رالؼ ريد) ،باالشتراؾ مع صياينة يقودىـ (يائيؿ اخستيف) ،رئيس لجنة التآخي
ومنسؽ عصبة مواجية التشيير في بناي بريث ،عف مبادرة جديدة عنوانيا:
المسيحي الييودي،
ّ
"قفوا إلي جانب إسرائيؿ" ،وكاف ىدؼ المبادرة تحريؾ  100ألؼ كنيسة وحوالي مميوف مسيحي

في الواليات المتحدة كي ُيعبروا عف تضامنيـ مع دولة إسرائيؿ (سباناوس.)2003 ،

العراب األقوي
وفي محطة أخري مف محطات الدعـ المسيحي الصييوني إلسرائيؿ ،كاف بطميا ّ
واألكثر تأثي اًر في دوائر ومنظمات اليميف المسيحي ،القس بات روبرتسوف .فقد ألقي روبرتسوف

في  17ديسمبر  2003خطاباً في مؤتمر ”ىرتزيميا" ومما جاء في خطابو" :نحف معكـ في
متاعبكـ ..نحف معكـ مقابؿ تصاعد معاداة السامية حوؿ العالـ ..نحف معكـ لدحر ق اررات األمـ
المتحدة الظالمة في إسقاطيا إلي األبد ..نحف معكـ لمقاومة اإلرىاب اإلسبلمي والوىابي
نقدمو كخدمة نتقرب إلي إلينا
الجيادي وارىاب حزب اهلل والفمسطينييف ضدكـ ..دعمنا الذي ّ
مشروطة بطمب واحد ..فقط ال تنتحروا ..ال تقضوا عمي عمؿ اهلل فيكـ بالقبوؿ بدولة فمسطينية..
ففييا انتحاركـ وتدميركـ ..إف ىدؼ عرفات وحماس وحزب اهلل ليس السبلـ ..بؿ تدمير
إسرائيؿ ..أرجوكـ ال تقبموا بيذا األمر واعمموا أف ما معكـ مف األرض اآلف أصغر بكثير مما
لكـ" (عواركة ،2006 ،ص.)148
وفي  19مايو  ،2003أرسؿ 23مف قادة الموبي المسيحي الصييوني خطاباً حاداً لمرئيس بوش
يوضح ما ىو الخطأ في خارطة الطريؽ ،وحثّو عمى وضع حداً ليا ،وشمؿ الموقعيف عمييا
جيري فالويؿ ،غاري باور ،جوف ىاجي ،جيمس كينيدي وغيرىـ ،وبطريقة مماثمة تحدث غاري
بوار أماـ آيباؾ في نفس العاـ ،كما قاـ بات روبرتسوف بالتوقيت ذاتو مف خبلؿ نادي السبعمائة
بتوبي خ وزير الخارجية اإلسرائيمي سيمفاف شالوـ ،عمى مواقفو المعمنة عف السبلـ (Wagner,
) ،2003كذلؾ في لقاء جماىيري آخر بيدؼ تقديـ الدعـ إلسرائيؿ ،عقدت لجنة دعـ إسرائيؿ
مؤتمر العاـ ٖٕٓٓ حضره كؿ مف اارييؿ شاروف ،بنياميف نتنياىو ،دانييؿ أيالوف ،وزير العدؿ
األمريكي آشكروفت ،نائب وزير الدفاع األمريكي بوؿ ولفوويتز ،عضو مجمس األمف الوطني
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األمريكي إليوت أبرامز الذي ُوصؼ بأنو الشخصية األىـ في رسـ سياسات الواليات المتحدة
الخاصة بالقضية الفمسطينية في عيد بوش ،والزعيـ الجميوري السناتور بيؿ فيرست ،والسناتور
توـ ديبلي ،والمرشح الرئاسي السابؽ ومستشار ريغاف لشؤوف السياسة الداخمية غاري بوار
(الكاشؼ ،2007 ،1ص .)29وفي زيارة لوزير السياحة اإلسرائيمي بيني أيموف لمواليات المتحدة
 ،2003حيث اجتمع مع عدد مف أعضاء مجمسي النواب والشيوخ ،بما في ذلؾ آرمي وليندسي
غراىاـ ودعاىـ إلى نقؿ الفمسطينييف إلى األردف ،وترتبط وجيات نظر ايالوف مع رؤية اليميف
المتطرؼ في إسرائيؿ ،وىي السعي لكسب تأييد المشرعيف مف الموبي المسيحي الصييوني
والمتحدثيف الرئيسييف مف اليميف المسيحي ،وتوقّع بعض المحمميف اإلسرائيمييف أف الغرض مف
زيارة ايالوف كاف لحث أصدقاء إسرائيؿ مف اليميف المسيحي لمضغط عمى الكونجرس والبيت
األبيض ليقولوا ال لمضغط الذي مارسو بوش عمى إسرائيؿ لتسميـ األراضي والمستوطنات لدولة
فمسطينية في المستقبؿ ).(Wagner, 2003
مػػا نسػػتنتجو مػػف ذلػػؾ أف حقبػػة الػػرئيس بػػوش شػػيدت أوج نشػػاط المسػػيحية الصػػييونية فػػي
الوقػػوؼ إلػػي جانػػب إسػرائيؿ فػػي موقفيػػا الػرافض لعمميػػة السػػبلـ ،وذلػػؾ مػػا يؤكػػده أقطػػاب السياسػػة
واإلعبلـ اإلسػرائيميوف أنفسػيـ .مػنيـ (عكيفػا إلػدار) ،الػذي صػرح فػي  6يونيػو  2003فػي برنػامج
(اآلف) الػػذي يقدمػػو بيػػؿ مػػوير" :الشػػيء األكثػػر أىميػػة ىػػو أف المسػػيحيوف الصػػياينة لػػدييـ الكثيػػر
م ػػف النف ػػوذ ف ػػي واش ػػنطف ،وى ػػـ األكث ػػر نف ػػوذاً ف ػػي البي ػػت األب ػػيض والك ػػونغرس ،ك ػػذلؾ م ػػا كتبػ ػو
البروفيس ػػور س ػػتيفف زون ػػس ،وى ػػو م ػػؤرخ أمريك ػػي ،ف ػػي مقالت ػػو الت ػػي ُنش ػػرت ف ػػي مجم ػػة (السياس ػػة

الخارجية تحت المجير) ،يونيو" :2004يبػدو أف المسػيحييف الصػياينة ىػـ فػي ىػذه المرحمػة أكثػر
أىمية في صياغة سياسػة الواليػات المتحػدة تجػاه إسػرائيؿ مػف الصػياينة الييػود" ( Mesvinsky,
.)2012, p4
 5.0.5عزؿ عرفات مطمب مسيحي صييوني
اعتاد القادة اإلسرائيميوف عند الحديث عف عممية السبلـ ،منذ إطبلؽ الحرب عمػي اإلرىػاب ،عمػي
وصػػؼ الطػػرؼ الفمسػػطيني بأنػػو مؤيػػد لئلرىػػاب وغيػػر شػريؾ فػػي عمميػػة السػػبلـ ،وذلػػؾ تحديػػداً مػػا
سعي اإلسرائيميوف إلقناع اإلدارة األمريكية بػو عبػر نشػاطات المػوبي المسػيحي الصػييوني والمػوبي
اإلس ػرائيمي وأنصػػارىـ مػػف المحػػافظيف الجػػدد .ففػػي مػػؤتمر رؤسػػاء أمريكػػا السػػابقيف مػػع الجمعيػػات
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الييودية التػي أع ّػدت ىػذا المػؤتمر الكبيػر فػي واشػنطف لػدعـ إسػرائيؿ فػي منتصػؼ ابريػؿ ،2002
بظيور ديؾ آرمي مع نتنياىو وزوكرماف وريتشارد غيفارت وبعض الرسمييف ،أطمؽ الصقر نائػب
وزيػر الػدفاع األمريكػي بػوؿ وولفيتػز صػوتو بػازدراء صػارخاً " "Down with Arafatأي أطيحػوا
بعرفػػات ،وذلػػؾ عنػػدما تطػ ّػرؽ إلمكانيػػة إقامػػة دولػػة فمسػػطينية ,إلػػي جانػػب ذلػػؾ ،قػػاـ المسػػيحيوف

الصياينة ،إلي جانب أصدقاء الييود لحزب الميكود في الواليات المتحدة ،ودمجوا جيودىـ لمػتحكـ
بالرئيس ،وقػد وضػع ىػذا التجمػع غطػاء إلعبلنػات ب ُكمفػة  200ألػؼ دوالر تيػاجـ ياسػر عرفػات،
رئيس السمطة الفمسطينية ،ورئيس ـ.ت.ؼ لوضعيا في قائمة المنظمات اإلرىابية ،وقد ذىب أحد
اإلعبلنػػات الػػذي نش ػرتو المنظمػػة الصػػييونية ،والطاولػػة الدينيػػة المسػػتديرة ،إلػػي حػػد نعػػت عرفػػات
والسمطة الفمسطينية بػ"نازيي الحقبة المعاصرة" (سباناوس.)2003 ،
كما شيد شير مايو  2004مظاىرات متتالية ،نظّميا المسيحيوف الصياينة أماـ الكونجرس ،في
أعقاب لقاء الرئيس بوش بالعاىؿ األردني الممؾ عبد اهلل ،طالبت بوش بالتراجع عف وعوده
بإحياء خارطة الطريؽ ،وىو ما اعتبره المتظاىروف تراجعاً عف الضمانات والوعود األمريكية
لشاروف ،ورفع المتظاىروف شعار "إسرائيؿ أوالً" ،وقالوا في بياف ليـ" :نحف المسيحيوف الصياينة
ميمتنا توفير الدعـ لدولة إسرائيؿ والشعب الييودي وتحقيؽ مشيئة الرب ،إننا نريد أف يفيـ
اآلخروف أف رضا الرب مف رضا إسرائيؿ" (بمخضر ،2006 ،ص.)150
قررت عزؿ الرئيس عرفات ،كشرط مسبؽ لمسبلـ
وعندما أعمف الرئيس بوش أف الواليات المتحدة ّ

في المنطقة ،اعتبر فريؽ المسيحييف الصياينة أف ذلؾ نص اًر (سباناوس ،)2003 ،كما عمّؽ
الداعية المسيحي جيري فالويؿ خبلؿ مقابمة أكتوبر عمى  60دقيقة" :أعتقد اآلف أننا نستطيع أف
نعوؿ عمى الرئيس بوش أف يفعؿ الشيء الصحيح بالنسبة إلسرائيؿ في كؿ مرة" ( Wagner,
ّ
.)2003
الحقيقة أف سياسة إدارة بوش االبف منذ عاـ  2000حتى نياية عيده تجاه قضية الصراع
الفمسطيني اإلسرائيمي ،اتّسمت بالخضوع والتبعية التامة لسياسة حكومة إسرائيؿ ،فقد ألغت ىذه
مثبل :اعتبار
اإلدارة كؿ اليوامش السابقة التي عرفتيا اإلدارات األمريكية والحكومات اإلسرائيميةً ،
االستيطاف غير شرعي ،عدـ الموافقة عمى ضـ القدس ،أو ضرورة العودة إلى حدود عاـ ،0967
ولـ يبؽ إال ىامش واحد ،وىو عدـ التوسع أكثر في مستوطنة "معاليو أدوميـ" مع التسميـ بواقع
المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية وترؾ الموضوع الفمسطيني كمو تحت رحمة المفاوضات،
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أي ما يمكف أف توافؽ عميو الحكومات اإلسرائيمية المتعاقبة (عدواف ،2010 ،ص .)11واستمرت
اإلدارة األمريكية في تبني الرؤية اإلسرائيمية لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي في عيد أوباما كما
يؤكد أستاذ العموـ السياسية د.مخيمر أبو سعدة أف الواليات المتحدة األمريكية ال زالت ىي القوة
العظمى المييمنة عمى النظاـ الدولي وكذلؾ عمى منطقة الشرؽ األوسط ،عمى الرغـ مف وجود
منافسة دولية مف جانب روسيا ،ولكف ىذا التنافس الدولي عمى منطقة الشرؽ األوسط لـ ينجح
حتى المحظة في كسر االحتكار األمريكي لممؼ الصراع الفمسطيني االسرائيمي ،وال زالت أمريكا
تعتبر نفسيا الراعي الوحيد ألي تسوية سياسية لمصراع الفمسطيني االسرائيمي"( .أبو سعدة،
.)2015
وحوؿ نزاىة الوسيط األمريكي في عممية السبلـ يعطي الصحافي اليولندي يوريس لونديؾ في
(بشر مثمنا) ،مثاالً بالغ الوضوح حوؿ ما أطمؽ عمييا مصطمح معضمة الوسيط ليعبر عف
كتابو ٌ
االنحياز األمريكي إلسرائيؿ" :إذا فاز فريؽ كرة قدـ بنتيجة  ،1-8قد تقوؿ أنو كاف يجب عمي

ِ
قرباً مف
الخاسريف المعب بشكؿ أفضؿ ،لكف ماذا لو كاف الممعب موحبلً ،وأحد الحكاـ المراقبيف ُم ّ
الفريؽ الفائز ،وبعض المخالفات لـ يعاقَب عمييا مر ِ
تكبوىا؟ ،أـ أف ّأياً مف ىذه االحتماالت غير
ُ
موجود ،بؿ الفريؽ الفائز أفضؿ بكثير لجية خداع الحكاـ!؟ (لونديؾ ،2010 ،ص.)186
ويدركيا صغار الساسة قبؿ كبارىـ حوؿ العالـ ،وقفت اإلدارة
إنيا الحقيقة التي ال يغفميا عاقؿ ُ
األمريكية بجانب إسرائيؿ في مفاوضات دامت عشر سنوات مع السمطة الفمسطينية برئاسة ياسر

عرفات بعد اتفاؽ أوسمو ،وصرحت بعدىا أنو لـ يعد شريكاً بعممية السبلـ وساىمت في عزلو،
ومف بعد عرفات عشر سنوات أخري مع الرئيس محمود عباس الذي أثبت لمعالـ في كؿ مواقفو
بأنو رجؿ سبلـ يرفض المزيد مف إراقة الدماء ،ووافؽ عمي دولة مسالمة ال تمتمؾ أي مقومات
قدمت السمطة الفمسطينية
عسكرية عمي أقؿ مف  20بالمائة مف أرض فمسطيف التاريخية ،كما ّ
كؿ متطمبات السبلـ وقبمت بالحد األدني مف حقوؽ الشعب الفمسطيني الذي أُجبر عمي التنازؿ
عنيا منذ نكبتو باالحتبلؿ ،وربما يندرج ىذا الموقؼ في سياؽ التفسير الذي يقدمو وزير خارجية
الواليات المتحدة األمريكية األسبؽ ىنري كيسنجر" :ليس مف مصمحة الواليات المتحدة أف تحؿ
حركيا بحسب مصمحتيا
أي مشكمة في العالـ ،ولكف مف مصمحتيا أف تُمسؾ بخيوط المشكمة وتُ ِّ
القومية" ،فيؿ تقتضي المصمحة القومية األمريكية اإلبقاء عمي ظمـ شعب ال يمتمؾ أبسط

 163

مقومات الدفاع عف النفس ،وعاني المجازر وعمميات اإلبادة والتطيير العرقي عمي مدار ما يزيد
عف نصؼ قرف!؟.
 2.2.5قانوف المسيحيوف الصياينة الدولي
ال قانوف يعمو قانوف الكتاب المقدس ،وال تشريع يتخطّي تفاسير رجاؿ الديف ،أما العبلقات الدولية
قدمو دوؿ العالـ لدولة إسرائيؿ" ،اهلل يبارؾ أولئؾ الذيف
فيي تندرج في إطار ما ُيمكف أف تُ ّ
ُيباركوف إسرائيؿ ويمعف العنييـ" ،وبالتالي فإف الدوؿ سوؼ تزدىر أو ت ِ
بناء عمى ىذه
يوي ً

العقيدة .وتري ىذه الحركة أف القوانيف الدولية ال تنطبؽ عمي إسرائيؿ ،ألف إسرائيؿ تختمؼ عف
كؿ الكيانات السياسية األخري في العالـ مف حيث أف وجودىا ىو تجسيد إلرادة إليية وليس

طبؽ عمي إسرائيؿ ىو اإلرادة اإلليية التي وردت
استجابة لحاجة إنسانية ،لذا فإف ما يجب أف ُي ّ
في الكتب المقدسة وأبرزىا الوعد اإلليي لشعب اهلل المختار(الشاىر ،2009 ،ص .)38وتمؾ

المبادئ أُعمنت في المؤتمر الدولي األوؿ لممسيحية الصييونية التي ُعقدت في عاـ 1985
وبرعاية ( ICEJالسفارة المسيحية الدولية في القدس) ،فقد صدر ق ار اًر يدعو العالـ لبلعتراؼ

بضرورة تيويد كامؿ فمسطيف" :ينبغي أف تعترؼ جميع الدوؿ بأف ييودا والسامرة تنتمي إلى
إسرائيؿ ،وىذا المؤتمر ُيعمف أف ييودا والسامرة التي تُسمي "الضفة الغربية" ىي حؽ كتابى كما
ىو القانوف الدولي ،ويجب أف تكوف جزء مف إسرائيؿ" ،وفي المؤتمر الدولي الثالث الذي عقدتو

المسيحية الصييونية في القدس في فبراير  ،1996حضره حوالي  1500مندوباً مف أكثر مف
 40دولة أ ّكدوا باإلجماع إعبلناً أكثر وضوحاً حوؿ السيادة اإلسرائيمية" :إف أرض إسرائيؿ قد
أُعطيت لمشعب الييودي مف اهلل ُممكا أبدياً مف خبلؿ عيداً أبدياً" (.)Sizar, 2005, p268
يؤمف المسيحيوف الصياينة أف أي مرجعية لمسبلـ والمفاوضات ال تستند إلي أُسس الكتاب
المقدس فبل قيمة ليا ،وذلؾ يعني أف أولئؾ الذيف يؤمنوف أف الكتاب المقدس قد وضع الخطوط
الرئيسية لطبيعة الصراع العربي اإلسرائيمي ،سوؼ يختار انحيازه لمجانب الذي يراه عمي ىذا
النحو .وأف الكتاب المقدس ُي ّشكؿ أفكار المؤمنيف بو ،ويعرض وجية نظرىـ فيما يتعمؽ بالصراع،
باإلضافة لذلؾ فإف الذيف يعتقدوف أف خبلصيـ يعتمد عمي حفظ صارـ لمقانوف عمي النحو الوارد

ميزوف الصواب مف الخطأ استناداً عمي نص القانوف ،وسوؼ
في النصوص المقدسة ،سوؼ ُي ّ
يسعوف لبناء مجتمع يدعـ ىذا التوافؽ (.)Wills, 2012, p23
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 1.5المبحث الثاني :المسيحية الصييونية رافعة اقتصادية إلسرائيؿ
شكؿ آخر مف أشكاؿ الدعـ الذي ُيقدمو المسيحيوف الصياينة إلسرائيؿ يتمثّؿ في الدعـ
االقتصادي بما في ذلؾ الضغط عمي الكونجرس واإلدارة األمريكية إلقرار وزيادة المساعدات

األمريكية المخصصة إلسرائيؿ ،وقد تم ّكنت الجماعات المسيحية الصييونية مف خبلؿ استثمار
ثروة كبيرة في بناء شبكة تنظيمية في إسرائيؿ؛ مف خمؽ نفوذ ىائؿ في مسار السياسات األمريكية
المتعمقة بالشرؽ األوسط .ويعمؿ الموبي المسيحي الصييوني في األغمب مف وراء الكواليس تحت
روج ىذه الجماعات
غطاء الدعـ غير المشروط والبلمحدود لدولة إسرائيؿ ،ولكف في الواقع ،ال تُ ّ
لممصمحة العامة إلسرائيؿ وانما تحديداً لمرؤية السياسية لمجناح اليميني االستيطاني ،وليذا السبب
فإف معظـ االرتباطات المالية والسياسية لممسيحييف الصياينة موجودة مع البلعبيف داخؿ الجناح
اليميني ،سواء داخؿ األحزاب أو داخؿ المنظمات غير الربحية أو داخؿ المجالس المحمية
(.)Shlezinger, 2015
فعبر عدة أوجو؛ أدى دعـ المسيحية الصييونية المتزايد إلسرائيؿ ،إلى تشكيؿ جماعات الضغط
صوت أعضاء
السياسية التي تُمارس الضغط عمي اإلدارة األمريكية والكونجرس ،ففي كؿ عاـ ُي ّ
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ويوقّعوف رسائؿ الدعـ المؤيدة لمسياسة اإلسرائيمية ،وقد حصمت
مجمس الشيوخ عمي المساعدات ُ
إسرائيؿ نتيجة لتمؾ العبلقات الخاصة منذ عاـ  1948حتي  2013وفؽ وثائؽ الكونجرس

األمريكي عمي  118مميار دوالر أمريكي ،ووفؽ استطبلع لمرأي أجراه معيد (غالوب) في مارس
 ،2013وجد أف غالبية األمريكييف يتعاطفوف مع إسرائيؿ وىو ما يخمؽ انسجاماً بيف المساعدات
قدميا الواليات المتحدة إلسرائيؿ ومستوي الدعـ الشعبي الذي تحظي بو ( Arnon,
التي تُ ّ
 .)2014ومف المعروؼ أف إسرائيؿ ىي الدولة الوحيدة التي ال ُيطمب منيا تقديـ مستندات

حسابية عف كيفية إنفاؽ المعونات األمريكية ،وىو ما يجعؿ مف المستحيؿ عممياً منع استخداـ
ىذه األمواؿ في أىداؼ قد تعارضيا أمريكا ،بناء مستعمرات في الضفة الغربية مثبلً (ميرشماير،
 ،2007ص.)16

 2.1.5الحج إلسرائيؿ واجب ديني
عندما ّأدت االنتفاضة المتجددة إلي خسائر في عائدات السياحة اإلسرائيمية ،وأضرار اقتصادية
بالغة ،تعاقد وزير السياحة اإلسرائيمي مع وكالة (تاتشبوينت سوليوشف) االستشارية في كولورادو
لتركيز نشاطيا عمي المسيحييف الصياينة وتشجيع دعميـ إلسرائيؿ ،وكاف جزءاً مف خطة
التشجيع يتضمف إقناع أبرز ثبلثيف مف اإلنجيمييف الصييونييف بزيارة إسرائيؿ والترويج ليا،
وحظي ىؤالء برحبلت مدفوعة التكاليؼ إلي األراضي المقدسة ،كما أف الحكومة اإلسرائيمية
عقدت جمسات تخطيط مع االئتبلؼ المسيحي برئاسة بات روبرتسوف ومع جماعات مسيحية
محافظة أخري ،وسرعاف ما أثمرت جيود إسرائيؿ لكسب دعـ اليميف المسيحي (فيندلي،2009 ،
ص.)428
ومف أعظـ نجاحات إسرائيؿ في ىذا الجانب ،تجنيد القادة اإلنجيمييف األمريكييف كحمفاء في
تعزيز التضامف وجوالت الحج إلسرائيؿ( ،شبتاي شاي) رئيس التسويؽ السياحي السابؽ في و ازرة
السياحة اإلسرائيمية ،بعد أف استطمع السوؽ األمريكية وجد أف الكنائس المعمدانية الجنوبية تحمؿ
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أقوى تيار لديو اإلمكانات والقدرات لزيادة حركة السفر والسياحة في إسرائيؿ" :نحف ُنرّكز جيودنا

في  12دولة التي تُش ّكؿ حزاـ الكتاب المقدس ،ونحف نعمؿ عمي تعزيز ىذا الجيد بشكؿ كبير
ومكثّؼ ،نستغؿ اإلعبلف في تمؾ المناطؽ ،ونسعي لمحصوؿ عمي أقصى فائدة ممكنة مف وسائؿ
ُ

اإلعبلـ المقروءة والمرئية التي تُشرؼ عمييا الكنائس المعمدانية الجنوبية" (Sizar, 2005,
السّياح الوافديف إلي
) .p255فقد شيدت إسرائيؿ بعد االنتفاضة الثانية تراجعاً كبي اًر في عدد ُ

السّياح عاـ  2002حوالي  800ألؼ سائح فقط ،مقارنة مع  3مبلييف
إسرائيؿ ،حيث بمغ عدد ُ
عاـ  ،2008ولتفادي اآلثار الناجمة عف تراجع السياحة ،ووفقاً لوزير السياحة اإلسرائيمي ،زار

قرب مف  ٪40مف إجمالي عدد
 400ألؼ مف اإلنجيمييف إسرائيؿ في عاـ  ،2003وىو ما َي ُ

ضخوا المبلييف مف الدوالرات في خزينة االقتصاد اإلسرائيمي (.)Belin, 2008
السّياح الذيف ّ
ُ

كما تمتزـ جوالت المسيحية الصييونية إلي إسرائيؿ باألجندة السياحية اإلسرائيمية ،وىي تُرّكز عمى
ويرافقيا متحدثيف مف الحكومة اإلسرائيمية وتشمؿ
األىمية الدينية والسياسية المعاصرة إلسرائيؿُ ،

زيارات إلى المستوطنات اإلسرائيمية لتعزيز ِّادعاء إسرائيؿ حوؿ أرض ومكاف النبوءة ،وُيقيموف
عادةً في فنادؽ إسرائيمية أو الكيبوتسات ،كما يستخدموف حافبلت ومرشديف إسرائيمييف ،عمى

سبيؿ المثاؿ؛ لمساعدة المستوطنات في أف تُصبح مكتفية ذاتياً ،تعمؿ منظمة أصدقاء إسرائيؿ
المسيحيوف ( )CFOICبشكؿ وثيؽ مع (ليؼ ىآرتس) ،الجسـ السياحي لممستوطنات الييودية
في الضفة الغربية ولتعزيز جوالت المسيحييف لمواقع توراتية تُدار اآلف مف قبؿ المستوطنوف
).(Sizar, 2005, p257
يكتب البروفيسور (غاري بيرغ)  ،Gary M. Burgعمي موقع مؤسسة (تحدي المسيحية
الصييونية) ، Challenging Christian Zionismوىي مركز دراسات يقوـ عميو مجموعة مف
الميتميف والحاخامات ،ومف أبرزىـ أيضاً
القساوسة واألكاديمييف والطبلّب واألشخاص العادييف و ُ

القس األمريكي (دونالد واغنر) والقس (ستيفف سيزار) الذي استعانت ىذه الدراسة بكتابو ،وىـ مف
أشد مناىضي المسيحية الصييونية ويقوموف بكتابة المقاالت واصدار الكتب وعقد مؤتمرات وبث
توعية دينية في الكنائس ،وىـ أيضاً متعاطفوف فاعموف مع حقوؽ الشعب الفمسطيني وتقوـ جوىر
دراساتيـ عمي خطر تنامي نفوذ المسيحية الصييونية عمى الساحة السياسية األمريكية ،واعتبارىا
عامبلً رئيسياً في إعاقة عممية السبلـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف ،وكذلؾ الخطر الذي تُشكمو
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المسيحية الصييونية عمي العقيدة المسيحية .يكتب بيرغ في أحد مقاالتو" :إذا كاف لديؾ أي
شكوؾ حوؿ الوجود المستمر وتأثير المسيحية الصييونية في إسرائيؿ ،عميؾ فقط زيارة القدس
ويحضره آالؼ
العرش) ،الذي تُقيمو السفارة المسيحية في القدس
ُ
المظاؿ ( ُ
وقت ميرجاف َ
المسيحييف في موكب يجوب مدينة القدس ،ىذا العاـ ( ،)2003ارتدى العديد مف األميركييف
ووّزعت األعبلـ األمريكية ،وكانت األلواف الغالبة عمي
القبلئد الرياضية ونجمة داود ،والشمعداف ُ
المبلبس حمراء وبيضاء وزرقاء ،كما ارتدى وفد مف جنوب (غالوف) قُّبعات ُرعاة البقر وحمموا
المحتفموف الحقاً  10مبلييف دوالر لمكافحة مقاطعة
الفتة كبيرة" ،أوكبلىوما تُحب إسرائيؿ"ّ ،
وقدـ ُ

المفوضية األوروبية لمسياحية اإلسرائيمية (.)Burge, 2003

ار تمنح بموجبو بات
وفي نياية  2005وقبؿ مرض شاروف ،أصدرت الحكومة اإلسرائيمية قر اً
روبرتسوف ترخيصاً إلقامة منشأة سياحية دينية عمي ضفاؼ بحيرة طبريا ،حيث ُيعتقد أف المسيح
قد عاش فترة مف حياتو ،وعمي مياىيا مشي دوف أف يغرؽ ،وىي مف الضخامة بحيث تحتاج إلي

أربعيف ألؼ عامبلً لتشغيميا (عواركة ،2006 ،ص.)150
تُوفّر ىذه المشاريع عائد مادي ىائؿ عمي ٍ
كؿ مف إسرائيؿ والمسيحييف الصياينة ،كما ال تقتصر
رحبلت اليميف المسيحي األمريكي إلسرائيؿ عمي السياحة الدينية ،بؿ إف إسرائيؿ تعتبر ىؤالء
شركاء أمنييف حقيقييف ،كما تناولت الدراسة في الفصوؿ السابقة مساىمات مواطنيف أمريكييف في
حروب إسرائيؿ في المنطقة ،فباإلضافة لذلؾ تُنظّـ جيات إسرائيمية زيارات مستمرة لممسيحييف
الصياينة في سياؽ التعاوف األمني والتدريبات القتالية .منيا عمي سبيؿ المثاؿ تـ تنظيـ رحمة مف
ِقَبؿ المستوطنوف الييود مف غوش عتسيوف في ربيع عاـ  ،2003وىي مستوطنة غير قانونية

تضمف تدريبات قتالية
قرب الخميؿ ،بالتنسيؽ مع منظمة ( )CFOICلؤلمريكييف لمدة أربعة أياـ ت ّ
تُحاكي اليجوـ عمي إرىابييف ،أشرؼ عمي التدريب خبراء مف الجيش اإلسرائيمي ،كما شمؿ

التدريب جولة جوية عمي (الجيوب اإلرىابية) ومحاكاة بالذخيرة الحية ،بما في ذلؾ الدبابات
وطائرات  F-16في تدريبات تحاكي اليجوـ عمى مستوطنة ).(Sizar, 2005, p258
تقبؿ الدعـ مف المسيحييف الصياينة ،لكف العديد منيـ
وفي حيف أف بعض زعماء الييود قد ّ
غافبلً عف الدوافع الكامنة وراء ىذا الدعـ ،مايكؿ براجي ،وىو عضو سابؽ في و ازرة الخارجية

اإلسرائيمية ورئيس قسـ االتصاؿ مع الكنائس والمنظمات المسيحية ،يكتب بسذاجة حوؿ الدعـ
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المسيحي إلسرائيؿ ،إنو ال يعرؼ شيئاً عف األيديولوجية التدبيرية أو نياية الزمف ،إنو غير قادر
العممانية والديمقراطية،
عمى التفريؽ بيف المسيحييف الذيف يؤيدوف إسرائيؿ عمى أساس مبادئ َ
وأولئؾ الذيف يحمموف وجيات نظر األُخروية ،وأحد األسباب المحتممة لقبوؿ الصييونية بدعـ

المسيحييف الصياينة يرجع إلى حقيقة أف الييود ال يؤمنوف بالمجيء الثاني لممسيح ،وبالتالي ال
خوؼ مف تداعيات قبوؿ دعـ ىذه الجماعات ،باإلضافة إلى ذلؾ ،فإف المنظمات المسيحية
الصييونية بارعة جدا في جمع التبرعات إلسرائيؿ ،ففي عاـ  2004كاف إجمالي اإليرادات لجوف
ىاجي وحده أكثر مف عشرة مبلييف دوالر (.)Kupferberg, 2009, p48:49
 1.1.5المسيحية الصييونية ودعـ االستيطاف
لـ تقؼ النظرة المسيحية الصييونية ،التي غالباً ما تتجاىؿ حقيقة وجود الفمسطينييف وحقّيـ كأي
شعب بالوجود عمي أرضو ،عند حدود الدعـ المادي إلسرائيؿ وتبني مشاريعيا االستيطانية،
وممارسة الضغط السياسي عمي اإلدارة األمريكية ،ولـ تتواني في استخداـ أي وسيمة مف شأنيا
تحقيؽ تمؾ الغاية حتي ولو كانت االستخفاؼ بعقؿ الشعب األمريكي مف خبلؿ إسقاط الرؤية
الدينية عمي مجمؿ األحداث السياسية ،والتبرير اإلليي لكؿ ما ىو في مصمحة إسرائيؿ .ففي
عبر فيو عف قمقو إزاء سياسة الواليات
سبتمبر عاـ  ،2005ألقى القس جوف ىاجي خطاباً ُي ّ

المتحدة تجاه اإلجراءات اإلسرائيمية( ،االنسحاب مف مستوطنات غزة) ،واآلثار الدينية لمثؿ ىذه
توجو بسؤاؿ لواشنطف :ىؿ ىناؾ عبلقة بيف البلجئيف الػتسعة
األعماؿ ،يقوؿ ىاجي" :أريد أف أ ّ

آالؼ الييود الذيف يجري إجبلءىـ قس اًر مف منازليـ في قطاع غزة ،ويعيشوف اآلف في الخياـ،
واآلالؼ مف األميركييف الذيف طُردوا مف منازليـ بسبب غضب الطبيعة اليائؿ عمي األمريكييف

(إعصار كاترينا)؟ ىؿ ىناؾ صمة بيف األمريف؟ إذا كاف لديكـ جواب ُمقنِع فأنا بانتظار سماعو"،
صرح بأنو باتت لديو قناعة ارسخة بأف
وذلؾ ما يتفّؽ تماماً مع رؤية القس بات روبرتسوف الذي ّ

تعرض رئيس الوزراء اإلسرائيمي السابؽ أارييؿ شاروف لجمطة دماغية ،ىو نتيجة طبيعية لسياسة
ُّ
شاروف التي ّأدت لبلنسحاب مف قطاع غزة (.)Kupferberg, 2009, p36 -37
بكؿ بساطة ويقينية وكأنو ُموحي إليو ،يربط القس ىاجي بيف مساعدة اإلدارة األمريكية في
االنسحاب اإلسرائيمي مف مستوطنات غزة عاـ  2005واعصار كاترينا الذي ضرب الواليات
المتحدة بنفس العاـ ،عمي اعتبار أف اإلعصار عقاب مف اهلل عمي موقؼ الواليات المتحدة مف
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االنسحاب اإلسرائيمي ،إنو يستخدـ العبث بمشاعر أىالي ضحايا اإلعصار واستغبلؿ معاناتيـ
لمضغط عمي اإلدارة األمريكية وتحميميا البلئمة .ومف بعض التصريحات المثيرة لبلستيجاف
أيضاً تصريحات القس جوف ىاجي حوؿ التدخؿ اإلليي فيما يتعمؽ بإسرائيؿ بقولو" :إسرائيؿ
لدييا جاسوس في السماء ،اهلل نفسو ،اهلل ُيوفر لدولة إسرائيؿ والشعب الييودي حماية خاصة ،ال
توجد دولة في العالـ يمكف أف تناؿ قوة دفاعية كالتي تممكيا دولة إسرائيؿ ،ميخائيؿ ذاتو ،رئيس

المبلئكة لديو ميمة خاصة لحراسة إسرائيؿ ،وأولئؾ الذيف ألي سبب مف األسباب يعارضوف
تحمؿ غضب اهلل،
إسرائيؿ( ،وىذا يشمؿ محاربة الفمسطينييف لبلحتبلؿ والقير اإلسرائيمي) ،عمييـ ُّ
فالرب يقؼ في ظُممة الميؿ الحالؾ لمراقبة إسرائيؿ بعيف ُمدربة ،وبشكؿ أكثر تحديداً القدس،
والذيف يقاتموف مع إسرائيؿ يقاتموف مع الرب" (.)Sikand, 2014
ىذا الموقؼ األيديولوجي والربط الخاطئ لؤلحداث ال يجمب إال مزيدًا مف الكراىية وتعزيز الفكر
التصادمي ،وال ينـ إال عف عداء واضح لئلنسانية وحؽ كؿ إنساف بالعيش الكريـ .وىي ذات
النظرية السياسية التي نادي بيا لوثر وكالفف والتي يعرضاف فييا تعاليـ الكتاب المقدس ،كما
يدعي كالفف ولوثر أنيما مف ّكراف
يقوؿ دنكاف فوستر في كتاب ليو شتراوس الفمسفة السياسية" :ال ّ
أصيبلف ،فيما يتصوراف أنفسيما ببساطة بأنيما شاىداف عمي الحقيقة المتاحة لكؿ الناس في
وميمتيما ىي ببساطة كما يتصورانيا ىي أخذ اآليات التي تتصؿ بأي قضية،
الكتاب المقدسُ ،
وشرحيا وتفسيرىا في عبلقاتيا بحاجات المحظة" (شتراوس (أ) ،2005 ،ص.)467
بناء عمي وصايا موشيو داياف بعد حرب  1967مباشرة:
وليس س اًر أف السياسات التي تش ّكمت ً

"سيستمر الفمسطينيوف بالعيش كالكبلب وليغادر كؿ مف يرغب في الرحيؿ" (تشومسكي،2010 ،

ص .)360فالقادة اإلسرائيميوف ُيدركوف أف التحدي الديموغرافي في معركتيـ ضد الفمسطينييف
ىو التحدي األكبر ،لذا كاف عمي إسرائيؿ أف تختار بيف أمريف ،إما التخمي عف الطابع الييودي
لدولة إسرائيؿ ،أو التخمي عف طابعيا الديمقراطي بالقياـ بعمميات تطيير عرقي وطرد جماعي
عبر عنو شاروف بقولو" :مف واجب القادة
لمفمسطينييف واقتبلعيـ مف أرضيـ .وىو الموقؼ الذي ّ
اإلسرائيمييف شرح بعض الحقائؽ لمرأي العاـ بوضوح وشجاعة ،والتي ُنسيت مع الوقت ،وأولي
ىذه الحقائؽ ىي عدـ وجود صييونية أو استعمار أو دولة ييودية دوف إجبلء العرب ومصادرة
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أرضيـ" ،وفي تصريح آخر لخمؼ شاروف ،اييود أولمرت أماـ الكنيست 30يونيو " :2006آمنت
وما زلت حتي اليوـ بحؽ شعبنا األبدي والتاريخي بكامؿ األرض" (بتراس ،2007 ،ص.)172
فقد لعب شاروف دو اًر بار اًز في إقامة المستوطنات اإلسرائيمية وبعثرة الحدود ،وكاف اليميف
اإلسرائيمي ُي ّبرر تمؾ األعماؿ بمقولتو" :لماذا ال يكوف بمقدور الييود أف يعيشوا في أي مكاف
يريدوف؟" ،ولكف القضية ليست ىي أف يعيش الييود حيث يريدوف ،بؿ ىي إذا ما كاف مف الذكاء

بالنسبة ليـ أف يعيشوا في أي مكاف مف إسرائيؿ التوراتية ،حتي واف نجـ عف ذلؾ تقميص فرص
الفمسطينييف في إقامة دولتيـ الخاصة (فريدماف ،2006 ،ص.)163
ولتحقيؽ ذلؾ استعانوا بتوظيؼ الدعـ والتمويؿ الذي تقدمو منظمات اليميف المسيحي ،يبيف
الجدوؿ التالي في كتاب ستيفف سيزار ،االرتباط بيف المعتقدات الدينية واألنشطة السياسية
وضح كيفية ترجمة المذىب العقائدي
لممسيحية الصييونية ،وضعيا الكاتب في ستة نقاط تُ ّ
لممسيحية الصييونية إلي عمؿ سياسي وىي :مباركة إسرائيؿ والوقوؼ إلي جانبيا ،تسييؿ اليجرة

الييودية ،دعـ برنامج االستيطاف ،الضغط مف أجؿ اعتراؼ دولي بالقدس عاصمة وحيدة وأبدية
إلسرائيؿ ،تمويؿ إعادة بناء الييكؿ ،معارضة عممية السبلـ والتعجيؿ بيرمجدوف.
المعتقد

التطبيؽ

الشعب المختار

دعـ شعب إسرائيؿ

أرض إسرائيؿ

دعـ االستيطاف في الضفة الغربية

العودة

برامج تسييؿ عودة الييود لفمسطيف

القدس

الضغط مف أجؿ اعتراؼ دولي بالقدس

الييكؿ

تمويؿ إعادة بناء ىيكؿ سميماف

المستقبؿ

معارضة السبلـ والتعجيؿ بمعركة ىرمجدوف

عاصمة وحيدة وأبدية إلسرائيؿ

).(Sizar, 2005, p242
الترجمة العممية لمجدوؿ السابؽ تأتي في سياؽ الدعـ االقتصادي الذي يقدمو المسيحيوف
تبرعت
الصياينة باإلضافة لمتأييد السياسي لمسياسات اإلسرائيمية .فمثبلً في عاـ  2006وحدهّ ،
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منظمة (مسيحيوف متحدوف مف أجؿ إسرائيؿ) بمبمغ  37مميوف دوالر إلسرائيؿ والشعب الييودي،
كما ساعدت السفارة المسيحية الدولية في القدس أكثر مف  100ألؼ ييودي لميجرة إلي إسرائيؿ
منذ عاـ  ،1989أما المستوطنات ،فقد قدر مدير مكتب منظمة أصدقاء إسرائيؿ المسيحييف
( (CFOICفي عاـ  2002أف ثُمث المستوطنات اإلسرائيمية البالغ عددىا  145مستوطنة (في
ذلؾ الوقت) يتمقوف مساعدات مالية مف المسيحييف الصياينة (. )Belin, 2008
 3.1.5التبرير اإلليي لمصادرة األرض
إف اعتناؽ أي مذىب ىو حؽ طبيعي وحرية فردية ،وما تناقشو الدراسة ىو األثر السياسي
لتوظيؼ المعتقدات الدينية عمي حياة البشر ،عممية إسقاط ما جاء في الكتب الدينية عمي
عبلقات البشر بما يضمف مزيداً مف الصراعات ،كذلؾ إدخاؿ تفاسير انتقائية ممف يعرفوف كيؼ

يستغمِّوف قوة التأثير الذي يمارسو الديف عمي العامة ،فكما أف الديف يوفر سيولة التعبئة وسرعتيا،
يحقؽ أيضاً ارتفاعاً سريعاً في مؤشر أسيـ عقوؿ المؤمنيف ،فعند إثارة القضايا ذات الصمة
بالكتب واألمور المقدسة ،ينفض المؤمنوف عنيـ التعب وييبُّوا لمدفاع عنيا حتي واف كانت
تتعارض مع مقاصد اإلنسانية ،فقد دأبت المسيحية الصييونية عمي تقديـ العوف والدعـ إلسرائيؿ
في مختمؼ القضايا التي تتعمؽ بنبوءاتيـ ،حتي أصبحت خدمة إسرائيؿ ىي زادىـ الروحي
والفكري ومبدأ عمميـ ،وىي أدوات تمييز سموؾ الحكومات األمريكية واإلسرائيمية ،والميزاف الذي
المبيف وال رجاء لو في االنتخابات
صت موازينو لو ُ
ُيقاس بو عمؿ الحاكـ ،فمف ًنقُ َ
الخسراف ُ

المقبمة.

االنتماء الديني يميؿ أيضا إلي التأثير عمي معتنقي المذاىب الرئيسية ،وال سيما البروتستانت
التخاذ مواقؼ مؤيدة إلسرائيؿ ،كما أف التركيز الحصري عمي أحاديث التوراة يحمؿ العديد مف
المسيحييف عمي النظر إلي الشرؽ األوسط وكأنو انعكاس ألحداث واردة في التوراة ،فإسرائيميو
اليوـ ىـ إسرائيميو التوراة والفمسطينيوف ىـ فمسطينيو العيد القديـ ،وىو ما يتفؽ أيضاً مع موقؼ
ُغبلة المتطرفيف مف الييود .فقد شجع الييود األرثوذوكس توسيع المستوطنات وأفتوا بصواب

أعماؿ العنؼ التي يرتكبيا المتطرفوف الييود ،فمثبلً في نيساف أبريؿ  2002صدر قرار عف

مؤتمر حزب الميكود الذي ينتمي إليو شاروف يقضي بمعارضة الدولة الفمسطينية ،واُعتبر
التصويت لصالح ىذا القرار بمثابة مناشدة لمييود األرثوذوكس المتطرفيف لمواصمة تأييدىـ
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لميكود ،ونجد في كتابات البروفيسور إسرائيؿ شاحاؾ قولو عف ىذا التيار" :إنيـ جميعاً مف
الحمائـ في الظاىر ،ولكنيـ يستخدموف صيغاً يمكف استغبلليا بطريقة شديدة التطرؼ ضد
العرب" (فيندلي ،2009 ،ص.)453
وىي ذات العقيدة التي يحمميا (إدموند مؾ أتيير) ,الذي ُيعتبر األب الروحي والمخطط

حبة رمؿ،
االستراتيجي لممسيحييف الصياينة ،ويرأس (الطاولة الدينية المستديرة( يقوؿ" :إف كؿ ّ

نعـ كؿ حبة رمؿ بيف نير األردف والبحر الميت والبحر المتوسط ىي لمييود ،بما فييا غزة
والضفة الغربية" ،وعف الفمسطينييف الذيف يقطنوف الضفة الغربية وغزة يقوؿ" :يجب ممارسة

التطيير العرقي بحقيـ واخراجيـ مف األرض التي أعطاىا الرب لمييود ،عمينا إيجاد دولة عربية
ونقميـ إلييا ،حتى ال يحوؿ حائؿ بيف الييود وأرضيـ" (الكاشؼ ،2007 ،1ص.)22
يقود ىذا الربط التاريخي بيف الثقافات المنبعثة مف كيوؼ الشعوب القديمة وثقافة القرف العشريف،
إلي طمس الفارؽ بيف احتبلؿ المستوطنيف الييود لمضفة الفمسطينية والقدس بقتؿ وطرد السكاف
األصمييف ،ورواية التوراة حوؿ دخوؿ الشعب الييودي أرض كنعاف بقيادة موسي ،بمعني تشريع
كؿ األفعاؿ التي يرتكبيا المستوطنوف وتزويدىا بغطاء ديني سياسي كاف واضحاً في كؿ الجرائـ
التي ارتكبيا المستوطنوف ،بدءاً مف مذبحة دير ياسيف 10نيساف  1948وقرية أبو شوشة
14مايو  1948وقرية قبية 14اكتوبر  1953وقرية كفر قاسـ 29اكتوبر  1956وغيرىا مف
جرائـ المستوطنيف المستمرة مف القتؿ عمي اليوية ،والدىس العمد ،واالعتداء عمى المزارعيف
واقتبلع األشجار ،وجرائـ التوسع االستيطاني ،والعربدة عمى الطرؽ العامة ،واستيداؼ المركبات
المدنية وجرائـ التنكيؿ واالعتداءات عمى األماكف الدينية ،واقامة الصموات التممودية بيدؼ
االستيبلء عمى أراضي المواطنيف الفمسطينييف ،واالستيبلء عمى المنازؿ في مدينة القدس المحتمة
بوضع اليد حتي تغيرت المبلمح الديموغرافية لممدينة ،وغير ذلؾ مف الجرائـ التي تشترؾ فييا
قوات االحتبلؿ العسكرية بقرار سياسي مف حكومات االحتبلؿ وتمويؿ وتبني مف قبؿ المنظمات
الييودية والييو مسيحية مما ال متسع لحصرىا.
 9.1.5تمويؿ حركة االستيطاف
يمولوف
مما ورد في تقرير الباحثة شمنزجر الذي أشرنا إليو سابقاً ،أف المسيحيوف الصياينة ّ
بسخاء المستوطنات اإلسرائيمية في الضفة الغربية ،فقد تدفقت عشرات المبلييف مف الدوالرات
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األمريكية عمى المستوطنات لتمويؿ مشاريع متنوعة داخؿ المستوطنات التي ىي غير قانونية
حتى بحكـ القانوف اإلسرائيمي نفسو ،ويعمؿ الموبي المسيحي الصييوني داخؿ إسرائيؿ بشكؿ
وثيؽ مع وحدات جيش الدفاع اإلسرائيمي ويدعـ المنظمات التبشيرية ،والمنظمات غير الربحية
المناىضة لئلجياض ،والمنظمات المعارضة لممثمييف ،ويدعـ الحركات التي تسعى إلنشاء الييكؿ
عززت
الثالث فوؽ جبؿ الييكؿ بيدؼ إشعاؿ حرب مع اإلسبلـ عمى مستوى العالـ ،وقد ّ
المنظمات الصييونية مصالح المسيحييف في إسرائيؿ فقد قامت مثبلً بمنحيـ أرض لبناء كنيسة
واسعة في الجميؿ وتساعدىـ بالتيرب مف اإلجراءات الحكومية والحاجة لمحصوؿ عمى تصاريح
ذات الصمة (.)Shlezinger, 2015
فمثبلً نجد أف المتشدديف األمريكييف قد أطمقوا مع مطمع  2002حممة عنوانيا (تبني مستوطنة(،
وفي األسبوع األخير مف شير إبريؿ ٕٕٓٓ ،حيث قاؿ نائب زعيـ األغمبية في مجمس النواب
توـ ديبلي" :إف كؿ الضفة الغربية التي دعاىا ييودا وسام ار تخص إسرائيؿ" (الكاشؼ،1
 ،2007ص .)32ومثمو مثؿ ديفيد أليف لويس ،مف منظمة مسيحيوف متحدوف مف أجؿ إسرائيؿ،
الذي يضع مطالب إسرائيؿ في سياؽ أوسع لمشرؽ األوسط ،ويبلحظ أف "العرب لدييـ بالفعؿ
 99.5في المائة مف األرض وىذا ال يمكف أف يكوف قاببلً لمتسامح" ).(Sizar, 2005, p267
وفي آخر تقرير حصمت عميو ىذه الدراسة حوؿ تمويؿ المستوطنات مف قبؿ منظمات اليميف
المسيحي األمريكي ،ونشرتو صحيفة ىآرتس اإلسرائيمية في 8ديسمبر  2015أف خمسيف منظمة
قدمت لبلستيطاف اإلسرائيمي مف عاـ  2010وحتي  2015مبمغ مميار شيكؿ ،أي ما يعادؿ
 300مميوف دوالر أمريكي وبمعدؿ سنوي  60مميوف دوالر .وأضافت الصحيفة ،أنو بفضؿ
الدخؿ وتبرعات المنظمات معفاة مف الضرائب،
اعتبارىـ منظمات غير ربحية ،فيذا يعني أف ّ
وىذا يعني أف الحكومة األمريكية تُحفّز وتدعـ مشاريع االستيطاف اإلسرائيمية بشكؿ غير مباشر،
وذلؾ عمى خبلؼ مواقؼ اإلدارات األميركية المتعاقبة منذ قياـ دولة إسرائيؿ ،كما أكدت ىآرتس
المتبرعيف ليذه المنظمات معروفيف وىـ مقربيف مف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف
أف بعض
ّ
نتنياىو ،كما وأف مف بعض المتبرعيف ليذه المنظمات ىـ أعضاء في الحزب الجميوري في

الواليات المتحدة األمريكية (برس.)2015 ،
 5.2.5القدس في عقيدة المسيحييف الصياينة
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بالنسبة لممسيحييف الصياينة ،فإف األراضي التي تحتميا إسرائيؿ ،بما في ذلؾ مرتفعات الجوالف
والضفة الغربية وغزة ليست مجمؿ األراضي التي وعد بيا الرب إسرائيؿ ،قراءتيـ لمكتاب المقدس
والتفسير الذي وضعو ليـ سكوفيمد تدؿ عمى أف األرض مف نير النيؿ إلى الفرات ،وبحسب
الخطة اإلليية التي يشرحيا سكوفيمد في كتابو" :أوؿ شيء سيقوـ بو الرب سيكوف تنقية وتطيير
أرضو مف الفمسطينييف( ،الصيدونييف)( ،أدوـ)( ،موآب وآموف) ،وباختصار مف النيؿ إلى
الفرات ،وسيتـ ذلؾ مف قبؿ قوة المسيح مف أجؿ إعادة تأسيس شعبو ( Newkirk, 2009,
.)p37
أما بالنسبة لمقدس؛ فتمؾ قضية ال مكاف فييا لمنقاش في عقيدة المسيحييف الصياينة ،وىي نابعة
عززه موقؼ الموبي المسيحي
مف الرؤية الييودية لممدينة المقدسة ،وىذا التوافؽ بالمواقؼ الرسمية ّ
الصييوني مف عممية السبلـ في كافة نشاطاتيـ وتصريحاتيـ التي منيا تصريح لمقس ىاجي بأنو
يرفض بشكؿ محموـ مطالبة إسرائيؿ بالتنازؿ عف األرض التي احتمتيا مقابؿ السبلـ ،ويعتقد أف
القدس يجب أف تكوف تحت السيطرة الكاممة لمشعب الييودي دوف وجود العرب ،ويستند موقؼ
ىاجي الرافض لمتخمي عف قطع مف األرض في مقابؿ السبلـ عمى قناعة دينية أكثر منو عمي
أُسس سياسية أو تاريخية

( .)Kupferberg, 2009, p33فقد تمكف المسيحوف الصياينة مف

جعؿ القدس قضية مركزية في الفكر المسيحي الصييوني طبقاً لقراءات العيد القديـ ،وىي
مرتبطة بشكؿ وثيؽ بتجميع الييود مف كافة انحاء العالـ وتشجيعيـ عمي احتبلؿ المدينة
المقدسة؛ وقد ازداد نشاطيـ في ىذه القضية بشكؿ ممحوظ بعد قياـ دولة إسرائيؿ عاـ  1948مف
خبلؿ العمؿ عمي زيادة االستيطاف اإلسرائيمي في المدينة وحشد التأييد والتمويؿ البلزـ لمنشاطات
االستيطانية.)Robertson, 2014, p42) .
وىي ذات القناعة التي يحمميا القس جيري فالويؿ خاصة عندما يتعمؽ األمر بالقدس .ففي عاـ
 ،2002ربط فالويؿ اليجمات اإلرىابية عمى مركز التجارة العالمي بمطالب إسرائيؿ حوؿ القدس،
داعياً أنصاره إلى تقديـ التماس إلى الرئيس األمريكي بأف يحافظ عمى القدس حرة (خالية مف
العرب) ،ودعا المسيحييف الصياينة لبذؿ جيود حازمة لمحصوؿ عمى اعتراؼ المجتمع الدولي
بالقدس كعاصمة أبدية إلسرائيؿ (.)Sizar, 2005, p277
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وفي 1يناير  2002ح ّذر بات روبرتسوف مف خبلؿ نادي الػ  ،CBN 700أنو" :إذا كانت
الواليات المتحدة تريد التدخؿ في نبوءة الكتاب المقدس ،وتنوي انتزاع القدس الشرقية مف أيدي
الييود واعطائيا إلى ياسر عرفات ،فإف السماء سوؼ تساعد ىذه األمة وأمريكا سوؼ تواجو
غضب اهلل" ،حتي أف روبرتسوف يري أف اغتياؿ رابيف كاف عمبلً مف أعماؿ اهلل ،وىو ُحكـ صدر
بحقو نتيجة خيانتو لشعبو" :إنيا أرض اهلل ،فقد وضع الحاخامات الييود لعنتيـ عمي رابيف عندما

بدأ ُيقطِّع األرض" ).)Sizar, 2005, p297
أما األثر السياسي لتمؾ المعتقدات فقد انعكس بشكؿ واضح في موقؼ اإلدارة األمريكية مف
المفاوضات التي دارت بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف برعاية أمريكية حوؿ القدس ،وأدت إلي
عجز اإلدارة األمريكية عف فرض ق اررات الشرعية الدولية ذات الصمة بقضية القدس .كما كانت
الخطابات األخيرة لمرئيس بوش؛ وخاصة خطابو في أنابوليس ،متجاىمة التفاؽ أوسمو وق اررات
الشرعية الدولية ،كما أف خطاباتو خمت مف طرح موضوع القدس إال بتعبيره بأف المفاوضات حوؿ
القدس ستكوف "صعبة" (المدىوف.)2009 ،

 2.1.5مف خارطة الطريؽ إلي أنابولس
لقد كػاف تصػريح بػوش إقامػة دولػة فمسػطينية فػي حػدود عػاـ  2005بحسػب خطػة خارطػة الطريػؽ
بمثابة ذر لمرماد في العيوف وخدعة مدروسة تأتي فػي سػياؽ حاجػة اإلدارة األمريكيػة لحمفائيػا مػف
ال ػػدوؿ العربي ػػة ،فع ػػاـ  2005ج ػػاء وانتي ػػي ،دوف تحقي ػػؽ أي تق ػػدـ ف ػػي عممي ػػة الس ػػبلـ ،وف ػػي ع ػػاـ
 ،2006بعػػد انتيػػاء السػػقؼ الزمنػػي الػػذي وضػػعتو اإلدارة األمريكيػػة ،وتػػولي حركػػة حمػػاس السػػمطة
وفػرض سػػيطرتيا العسػػكرية عمػػي قطػػاع غػزة ،شػ َػنت القػوات اإلسػرائيمية ىجومػاً مباغتػاً عمػػي قطػػاع
المحرمػة دوليػاً ،بمػا
غزة اسػتمر لمػدة  34يومػاً اسػتخدمت خبلليػا أعتػي اآلالت الحربيػة واألسػمحة
ّ

فييا قنابؿ الفوسفور األبيض والدايـ الكربوني ضد سكاف القطاع .في حرب استئصػاؿ ص ّػرح فييػا
رئيس الوزراء اإلسرائيمي اييود أولمرت في 2يوليو " :2006ال أريد أف يناـ أحػد بغػزة أثنػاء الميػؿ"

(بتراس ،2007 ،ص.)171
 176

وجاء مؤتمر أنابولس  ،2007الذي دعى لو الرئيس بوش في نياية عيده في محاولة أخرى
لكسب الوقت ،ففي مقالة لممستشار الدبموماسي لرئيس الوزراء اإلسرائيمي زلماف شوفاؿ تحت
عنواف " ِشرؾ أنابوليس" ُنشرت بصحيفة يديعوت أحرونوت 6نوفمبر  2007يقوؿ" :ال يقوـ الن ازع

اإلسرائيمي الفمسطيني في المقاـ األوؿ في جدوؿ أولويات اإلدارة األمريكية حيث تقوـ العراؽ
وايراف وباكستاف" (االسري لمدراسات .)2007 ،تمؾ السياسة التي مارستيا اإلدارة األمريكية أدت
أيضاً بالمقابؿ الستغبلؿ الحكومة اإلسرائيمية لعامؿ الوقت بزيادة ترسيخ األمر الواقع عمى

األرض بزيادة بناء المستوطنات والسيطرة عمى الضفة الفمسطينية بالكامؿ ،وذىبت فكره إنشاء
دولة فمسطينية أدراج الرياح.
 7.2.5موقؼ المسيحية الصييونية مف ييودية الدولة

فيما يتعمؽ بطابع دولة إسرائيؿ؛ فإف موقؼ المسيحييف الصياينة بالغ الوضوح برفضيـ التاـ
لفكرة وجود أي عربي أو مسمـ ليس فقط ضمف إطار حدود إسرائيؿ الحالية ،بؿ يشمؿ ذلؾ
إخبلء كؿ العرب مف "أرض إسرائيؿ" الواردة في التوراة.
أما عمي صعيد المواقؼ السياسية؛ فقد طُرحت مسألة طابع وىوية إسرائيؿ عمى بساط البحث
التخوؼ
السياسي في أعقاب فشؿ عممية السبلـ في نياية والية الرئيس األميركي بيؿ كمينتوف ،و ّ
تحدث الرئيس كمينتوف في
اإلسرائيمي مف طرح المطمب الفمسطيني بتجسيد "حؽ العودة" ،وقد ّ

خطتو إلنياء النزاع عف "فمسطيف كوطف قومي لمشعب الفمسطيني ،وعف دولة إسرائيؿ كوطف
قومي لمشعب الييودي" ،أما في عيد الرئيس بوش طالبت إسرائيؿ باعتراؼ أميركي بكونيا "دولة
ييودية" ،وقد وافقت إدارة الرئيس بوش عمى ىذا الطمب ،حيث طُرح ىذا الموقؼ األميركي لممرة
األولى في خطاب ألقاه وزير الخارجية األميركية كوليف باوؿ في تشريف الثاني  ،2001بعد ذلؾ
أعمف الرئيس بوش ،في مؤتمر العقبة  2003ورسالتو لشاروف  2004ومؤتمر أنابوليس ،عف
التزاـ الواليات المتحدة تجاه إسرائيؿ كػ "دولة ييودية" (بف .)2008 ،كما أف مصادقة الكنيست
اإلسرائيمي بتاريخ  27مايو  2009عمي قانوف السجف لمدة عاـ لمف ال يعترؼ بييودية دولة
إسرائيؿ مف فمسطينيي المناطؽ المحتمة عاـ  ،1948ومنعيـ مف احياء ذكري النكبة ،وكذلؾ
تيويد اسماء المدف والقري الفمسطينية يعتبر تجسيداً لمفيوـ ييودية الدولة (المدىوف.)2009 ،
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لقد كاف الموقؼ األمريكي المعمف مف مسألة ييودية الدولة بمثابة تصريح لمحكومات اإلسرائيمية
بتجسيد ىذا الموقؼ عمي األرض بإصدار القوانيف والتشريعات التي مف شأنيا تعزيز الطابع
الييودي لدولة إسرائيؿ ،كما أنو ال غرابة أف يكوف أوؿ رئيس أمريكي يتبني الموقؼ اإلسرائيمي
ويمثؿ أكبر
مف طابع وىوية دولة إسرائيؿ ،ىو الرئيس بوش الذي ينتمي إلي الحزب الجميوري ُ

الطوائؼ المسيحية المؤيدة إلسرائيؿ.

 3.5المبحث الثالث :توحيد راية المسيحية الصييونية
 2.3.5مسيحيوف متحدوف مف أجؿ إسرائيؿChristians United for Israel :
تأسس ىذا الموبي الضخـ الذي ُيمثؿ مبلييف األعضاء ،استجابة لمسعي قاـ بو راعي كنيسة
ّ
كونترستوف في ساف أنطونيو جوف ىاجي في  7فبراير  ،2006كرد فعؿ عمي مخاطر أحس

المسيحيوف الصياينة األمريكيوف بأنيا تقترب بشكؿ كارثي مف إسرائيؿ ،وىي متمثمة بتصريح
اييود أولمرت (رئيس الوزراء اإلسرائيمي آنذاؾ) ،أنو عمي استعداد لرسـ الحدود وانياء الصراع
مع الفمسطينييف بضـ التجمعات االستيطانية في الضفة وغور األردف االستراتيجي ،وىو ما
اعتبره المسيحيوف الصياينة تيديداً خطي اًر واعتداء صارخ عمي الكتاب المقدس ،وقد استجاب
لمسعي ىاجي 400مف أىـ المنظمات والشخصيات اإلنجيمية ،وقد اعتبر المراقبوف أف ىذا
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االجتماع تاريخي بالنسبة لممسيحييف الصياينة ألنيـ ألوؿ مرة خبلؿ المائة عاـ األخيرة
تقرر البدء فو اًر بتنفيذ ُخطّتيـ عبر تشكيؿ
يتوصموف إلي توحيد نشاطيـ تحت قيادة واحدة ،وقد ّ

وفد سياس ي منيـ لمقابمة المسئوليف في واشنطف عمي صعيد الكونجرس واإلدارة ،ضـ الوفد جيري
فالويؿ وغاري بوار وجورج موريسوف إليضاح موقفيـ القاضي بعدـ التياوف مع أي تنازؿ
صغر
إسرائيمي عف األرض ،حتي لو عف شبر منيا ،ورفض أي كياف مستقؿ لمفمسطينييف ميما ُ
توحدت اآلف لف تتصرؼ مع أعضاء الكونجرس إال
حجمو ،والتحذير مف أف القوي الناخبة التي ّ

وفؽ تعامميـ مع القضايا التي تمس النبوءات التي تتعمؽ بإسرائيؿ (عواركة ،2006 ،ص155

.)154:
 2.2.3.5الييودي ديفيد بروغ
لتحرؾ
ومف أجؿ االنتقاؿ بأجندة (مسيحيوف متحدوف مف أجؿ إسرائيؿ) مف مرحمة التخطيط إلى ا ّ

المباشر ،جاء ىاجي بديفيد بروغ ،وىو أحد األشخاص المطّمعيف في واشنطف ،ليكوف مدي اًر
ويعبر عف دىاء واسع
تنفيذياً لممنظمة ،وقد كاف اختيار بروغ تحركاً ذكياً مف الناحية السياسية ّ
حيث إف بروغ ييودي ،عمؿ سابقاً مدي اًر لمكتب السيناتور الجميوري عف والية بنسمفانيا (أرليف

سبكتر) ،كما أف بروغ ىو مؤلؼ كتاب بعنواف (الوقوؼ مع إسرائيؿ :لماذا يساند المسيحيوف
الدولة الييودية) (بيركويتز.)2006 ،
ومما جاء في كتابو (الوقوؼ مع إسرائيؿ) الذي صدر في مايو  2006يقوؿ بروغ" :ال يفيـ كثير
مف الناس ىذا التقارب بيف المسيحييف الصياينة واسرائيؿ ،لكف ىذا التقارب ليس جديداً ،ألف
إسرائيؿ ىامة جداً في الديف المسيحي" ،ويعمؿ بروغ في الموبي الديني لصالح إسرائيؿ ،ويحضر
اجتماعات في البيت األبيض ،وقد نشرت مجمة (نيشف) الميبرالية في أغسطس  2006عمى لساف
بروغ أف اجتماعاً حضره في البيت األبيض دعا الرئيس بوش لمتشدد ضد إيراف ،وإلطبلؽ يد
إسرائيؿ لتفعؿ ما تريد (صالح .)2006 ،وفي مقابمة أُجريت معو قاؿ فييا ،مفس اًر سبب عممو
لصالح منظمة مسيحية إنو كييودي محافظ يعتقد أف ىذا ىو أىـ شيء يستطيع أف يقوـ بو ليس
فقط مف أجؿ إسرائيؿ ولكف أيضا مف أجؿ الحضارة الييودية المسيحية اليوـ ،والتي تواجو تيديداً
مف "اإلسبلـ المتشدد" (الكاشؼ ،2007 ،ص.)34
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وباإلضافة لػديفيد بروغ ،سعى ىاجي لمكافحة صورة المشاعر المعادية لمسامية عف طريؽ إدخاؿ
شخصيات ييودية بارزة في دائرة الضوء لمنظمتو ،واحداً مف أبرز ىذه الشخصيات ىو السيناتور
جوزيؼ ليبرماف ،كاف ليبرماف متحدثاً رئيسياً في قمة واشنطف إسرائيؿ عاـ  2007التي نظمتيا
صدموا وغضبوا مف قرار ليبرماف
 ،CUFIإال أف الكثير مف الييود في جميع أنحاء العالـ ُ

لمتحدث في ىذا الحدث ،وحاولوا بشدة إقناعو بعدـ حضوره ،لماذا يحضر زعيـ ييودي بارز مثؿ
ليبرماف مثؿ ىذا المؤتمر؟ في حيف أف ىاجي سيستفيد مف وجود ليبرماف ،ال يبدو ليبرماف لديو
الدافع الذي مف شأنو أف يعزز صورتو في جميع أنحاء العالـ عمي أنو عالِـ ييودي وليس عالـ
سياسي (.)Kupferberg, 2009, p46
مف جية أخري فإف كثي اًر مف السياسييف داخؿ واشنطف لدييـ عبلقات مؤثرة مع منظمتو ،CUFI
وكثير غيرىـ ال يعمنوف عف أنفسيـ رسمياً كأعضاء في المنظمة ،يشمؿ ذلؾ أعضاء بارزيف مثؿ
اً
جيمس انيوؼ ،توـ ديبلي ،وأالف كييس ،السيناتور جيمس انيوؼ ،وىو جميوري مف والية
أوكبلىوما ومحافظ قوي في عالـ السياسية والديف ،ومؤيد متحمس إلسرائيؿ ومسيحي متديف،
ويتجمى ىذا أكثر وضوحاً في خطاب ألقاه إنيوؼ في  4مارس  2002أماـ مجمس الشيوخ قاؿ
فيو" :أعتقد بقوة أننا يجب أف ندعـ إسرائيؿ ،إف لدييا الحؽ في األرض ،ىذا ىو السبب األىـ،
ألف اهلل قاؿ ذلؾ ،يمكنكـ البحث عنو في سفر التكويف" ( .)Kupferberg, 2009, p17انيوؼ
يستخدـ العقيدة الدينية مف أجؿ إقناع السياسييف اآلخريف بالوقوؼ إلى جانب إسرائيؿ ،في حيف
أف ىناؾ بالتأكيد أسباب أكثر أىمية لمواليات المتحدة ،مثؿ تعزيز الديمقراطية والسبلـ في
المنطقة ،ذلؾ أف الدعـ عمى أساس المعتقد الديني ،يتعارض مع النسيج الذي تـ بناؤه في
الواليات المتحدة.
 1.2.3.5ليمة تكريـ إسرائيؿ
لقد أشرت سابقاً إلي جيود القس دونالد واغنر في نقد المسيحية الصييونية ،وأثناء البحث داخؿ
الموقع الخاص لو عمي اإلنترنت ،عثرت عمي العديد مف المقاالت والدراسات التي تُقدـ نقداً
ويعتبر البروفيسور (غاري بيرغ) مف أبرز تمؾ
أكاديمياً موضوعيا لممسيحية الصييونيةُ ،

الشخصيات التي تبذؿ جيداً حثيثاً في ىذا المضمار ،يقوؿ بيرغ في أحد مقاالتو األكاديمية تحت
عنواف "لماذا لف أكوف مسيحياً صييونياً" ،في تعميؽ منو عمي المؤتمر الذي ُعقد في " :2007لقد
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أصاب الكثير منا التعب الشديد مف موضوع المسيحية الصييونية ،ولكف بعد ذلؾ عندما قرأت
محاضر االجتماع الذي ُعقد في واشنطف في  17يوليو  ،2003قمت بمضاعفة جيودي
بالكشؼ عف تفاصيؿ ىذا االجتماع ،والذي استضافتو منظمة مسيحيوف متحدوف مف أجؿ

إسرائيؿ ،كاف لقاء مف  4500شخص مف كؿ والية في الببلد أُطمؽ عميو "ليمة تكريـ إسرائيؿ"
“ ،”A Night to Honor Israelلـ أفاجأ لرؤية قائمة الطامحيف السياسييف مثؿ (نيوت
تقدـ االمتيازات
غينغريتش) يصطفّوف ليتكمموا في دعـ السياسة الخارجية األميركية التي ّ
إلسرائيؿ ،وكاف اليدؼ مف ىذا المقاء سياسي بحت ،حيث سعي منظّمي المقاء لمتأثير عمى
السياسة الخارجية األميركية لدعـ أي قضية أمنية أو أي قضية تتعمؽ بأرض إسرائيؿ ،تعمؿ
منظمة جوف ىاجي عمي إثارة تعاطؼ المسيحييف اإلنجيمييف األمريكييف عف طريؽ جمع خمسيف
مميوف مسيحي يأمموف أف تظير أف المسيحييف لدييـ التزاـ روحي لموقوؼ مع إسرائيؿ بشكؿ
كامؿ ،في تمؾ الميمة في كممتو؛ قاؿ ىاجي" :عندما يتّحد 50مميوف إنجيمي يؤمنوف بالكتاب
المقدس ،مع خمسة مبلييف مف الييود األميركييف ..يقفوف جنباً إلى جنب نيابة عف إسرائيؿ،
صنعت في السماء ).)Burge, 2003
فتمؾ خطة ُ

تػػنظـ  CUFIفػػي جميػػع أنحػػاء الواليػػات والمػػدف األمريكيػػة لقػػاءات تحػػت م ػا يسػػمي "ليمػػة تك ػريـ

إسػرائيؿ" " "A National Night To Honor Israelبيػػدؼ حشػػد التأييػػد والػػدعـ السياسػػي
واالقتصادي إلسرائيؿ ،وتعقػد مػؤتم اًر سػنوياً فػي العاصػمة واشػنطف تسػتمر فعالياتػو مػف ثػبلث إلػي
أربع أياـ في شير يوليو تموز مف كؿ عاـ يحضره اآلالؼ مف النخب األمريكية الفاعمة والمػؤثرة،
يشمؿ المؤتمر أعضاء كونجرس ،ونخبة مف كبار السياسييف األمريكييف ،وقادة دينييف وأكاديمييف
وطمبػػة جامعػػات ،باإلضػػافة لمتغطيػػة والحضػػور اإلعبلمػػي اليائػػؿ الػػذي يحظػػي بػػو المػػؤتمر ،ومػػف
خػػبلؿ متػػابعتي لموقعيػػا الرسػػمي عمػػي الشػػبكة العنكبوتيػػة ،وجػػدت أف  CUFIتنشػػر العديػػد مػػف
المواد والتقارير عف نشاطات المنظمة ،وعمػي ىػامش الصػفحة تنشػر مػواد ترويجيػة تيػدؼ لتعزيػز
روج مثبلً لدعـ االقتصػاد اإلسػرائيمي مػف
دعـ الجميور المسيحي إلسرائيؿ بكؿ االتجاىات ،فيي تُ ِّ
خبلؿ تشجيع المسيحييف عمي شراء منتجات إسرائيمية ،وتستخدـ عبارات عاطفية إلقناع الجميور
مثػؿ" :اشػتري ىػدايا مػف إسػرائيؿ" " ،"Buy gifts from Israelباإلضػافة لشػرح بعػض نشػاطات
المنظمػػة السػػتقطاب الجميػػور ،وفػػي تقريرىػػا حػػوؿ فعاليػػات مػػؤتمر  2008يقػػوؿ رئػػيس المنظمػػة،
القس جوف ىاغي" :لدينا اآلف شخصيات متنف ّذة " "State Directorsفي كػؿ واليػة فػي االتحػاد،
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كما أف لدينا مدراء " "City Directorsفي أكثر مف  90مف المدف الرائدة في أميركا ،ومنذ بداية
تأسيس منظمتنػا عقػدت المنظمػة  75ليمػة لتكػريـ إسػرائيؿ فػي المػدف فػي جميػع أنحػاء أمريكػا ،فػي
يولي ػػو الماض ػػي ،ج ػػاء  4500مس ػػيحيي م ػػف جمي ػػع الوالي ػػات الخمس ػػيف إل ػػى واش ػػنطف العاص ػػمة،
لممشػػاركة فػػي قمػػة واشػػنطف السػػنوية الثانيػػة (قمػػة  )2007لمنظمػػة مسػػيحيوف متحػػدوف مػػف أجػػؿ
إسػ ػرائيؿ ،بي ػػدؼ إرس ػػاؿ رس ػػالة ممموس ػػة إل ػػي وس ػػائؿ اإلع ػػبلـ ،وش ػػعب إسػ ػرائيؿ إف اآلالؼ م ػػف
المسػػيحييف يحبػػوف إس ػرائيؿ وسػػوؼ نقػػؼ معيػػا فػػي األوقػػات الصػػعبة ،نحػػف نصػػمي مػػف أجػػؿ أف
ػادر عمػػى االنضػػماـ إلينػػا فػػي واشػػنطف  ،ولكننػػا نفيػػـ أنػو لػػيس كػػؿ شػػخص يسػػتطيع القيػػاـ
تكػػوف قػ اً
بالرحمة ،شكري الخاص إلى السػيناتور جوزيػؼ ليبرمػاف ،وعضػو الكػونغرس مػف نيويػورؾ (دينػيس
ب ارجػػر) و( ارنػػدي ت ػرافيس) وجميػػع زعمػػاء الكػػونجرس الػػذيف حضػػروا ليمػػة لتك ػريـ إس ػرائيؿ وقػ ّػدموا
مسػػاىمات إلنجػػاح ىػػذا المػػؤتمر أكثػػر مػػف أي وقػػت مضػػى ،ونحػػف مسػػروروف السػػتقباؿ أكثػػر مػػف
 250طالب مف أكثر مف  000مف الجامعػات لتشػكيؿ وعػي أوؿ "جيػؿ جوشػوا تػابع لممنظمػة فػي
ػر مػف ىػؤالء الطػبلب
الحػرـ الجػامعي" " ،"Joshua Generation-CUFI on Campusإف كثي اً
لػػـ يجػػد الفرصػػة لمقابمػػة ممثمػػييـ فػػي الكػػونغرس ،وىػػذا الحفػػؿ ُيش ػ ّكؿ حػػدثاً تاريخي ػاً بالنسػػبة ليػػـ
ولممنظمة" ).(Hagee, 2008

يػػؤدي تحميػػؿ ىػػذا الجػػزء المختصػػر مػػف أحػػد تقػػارير المنظمػػة ،والتػػي ال حصػػر ليػػا ،لمكشػػؼ عػػف
حجـ التأثير الذي تمارسو ىذه المنظمة عمي الػرأي العػاـ والنظػاـ السياسػي األمريكػي ،كػذلؾ عمػي
حج ػػـ االنتش ػػار الواس ػػع ال ػػذي تحظ ػػي ب ػػو ب ػػيف مختم ػػؼ طبق ػػات المجتم ػػع األمريك ػػي ،ونبلح ػػظ أف
الجميػػور المسػػتيدؼ ىػػو طبقػػة السياسػػييف وصػػناع الق ػرار والمثقفػػيف ،وأنيػػا تركػػز عمػػي الواليػػات
الممفػت
والمػدف الرئيسػية والتػي تسػاىـ بشػكؿ مباشػر فػي صػنع السياسػة الخارجيػة األمريكيػة ،ومػف ُ

يعبػر
أيضاً ما ّ
تحدث عنػو ىػاجي عػف تشػكيؿ نػواة طبلئعيػة لممنظمػة بػيف طمبػة الجامعػات ،وذلػؾ ّ
عػػف حالػػة تزييػػؼ الػػوعي الػػذي يمارسػػو ى ػؤالء بحػػؽ طمبػػة الجامعػػات بيػػدؼ خمػػؽ جيػػؿ جديػػد مػػف
سياسيي المستقبؿ يتربي عمي يد جوزيؼ ليبرماف وتوـ ديبلي وأمثػاليـ مػف رواد الفكػر األصػولي،
ومػػف خػػبلؿ متػػابعتي لمػػؤتمرات المنظمػػة  ،اختػػرت مػػف موقػػع يوتيػػوب ،واحػػداً منيػػا وىػػو المػػؤتمر
يمخ ػص جػػوىر مواقػػؼ المػػوبي المسػػيحي
السػػنوي الػػذي ُعقػػد فػػي يوليػػو  2004فػػي واشػػنطف وىػػو ّ
الصػػييوني مػػف قضػػايا الشػػرؽ األوسػػط فػػي الوقػػت ال ػراىف ،فقػػد اعتمػػي بطػػؿ المسػػارح القػػس جػػوف
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ىػاجي المسػػرح وأدلػي بخطػػاب لمػػدة نصػؼ سػػاعة أليػػب فييػا قمػػوب الجمػػاىير المشػتاقة لمثػػؿ ىػػذه
الشػحنات العاطفيػة ،جنبػاً إلػي جنػب مػع القػادة السياسػييف ومجموعػة مػف نخبػة المجتمػع األمريكػػي
والجمي ػػع يص ػػفؽ بحػ ػ اررة عن ػػدما يزمج ػػر بطمي ػػـ متوع ػػداً أع ػػداء إسػ ػرائيؿ ،س ػػأذكر ،باختص ػػار أى ػػـ
العبارات التي وردت عمي لساف ىاجي في الخطاب:
 ىنػػاؾ نوعػػاف مػػف البشػػر ،أولئػػؾ الػػذيف يػػدعموف إسػرائيؿ ،وأولئػػؾ الػػذيف ال يفعمػػوف ،اهلليتعامؿ مع البشر وفقاً لذلؾ.
 القضايا السياسية ىي القضايا الواردة في التوراة. دعوني أؤكد مجػدداً أف الشػعب اإلسػرائيمي ال يحتػؿ األرض ،األرض التػي تعاقػد عمييػااهلل مع الشعب اإلسرائيمي ،وسندعـ وجودىا اليوـ وغداً ولؤلبد.
 يجب أف نقؼ جميعا في وجو أعداء السامية ،ونرسؿ إشارات قوية لؤلمػـ المتحػدة التػيتموـ إسرائيؿ عمي حالة حقوؽ اإلنساف.
 اسػػتمعت صػػباح اليػػوـ لمسػػناتور ليندسػػي غ ارىػػاـ مػػف سػػاوث كارولينػػا يطالػػب ال ػرئيسبوضػػع الخيػػار العسػػكري ضػػد إي ػراف عمػػي الطاولػػة ،وأقػػوؿ لمشػػعب األمريكػػي أف يػػدعـ
موقؼ غراىاـ.
القس ىاجي خبير سياسي!
القيمة والعبارات المميمة تحوؿ إلي محمؿ سياسي فذ وأدىػش
بعد أف أدلي القس بيذه التصريحات ّ

الجميػػور بتحميمػػو لمػػا يجػػري بالشػػرؽ األوسػػط" :دعػػوني أتحػػدث عػػف الخطػػر الػػذي تواجيػػو إسػرائيؿ
فػػي الشػػرؽ األوسػػط ،الربيػػع العربػػي ىػػو ثػػورة قػػاـ بيػػا الراديكػػاليوف ،فػػي مصػػر ،اسػػتغؿ اإلرىػػاب
اإلسبلمي م ازيػا الثػورة ليتحػرؾ ويؤسػس نشػاطاً فػي شػماؿ سػيناء ييػدد أمػف إسػرائيؿ ،أمػا مػف جيػة
سورية فإذا تم ّكف األسد مػف ىزيمػة الثػوار ،سػوؼ ينشػأ تحػالؼ قػوي بػيف سػورية وايػراف وحػزب اهلل
ييػػدد أمػػف إس ػرائيؿ ،واذا تمكػػف الث ػوار مػػف ىزيمػػة األسػػد ،وكميػػـ إسػػبلميوف متطرفػػوف ،سػػتقع فػػي
أيػػدييـ األسػػمحة البيولوجيػػة والكيميائيػػة والتػػي فػػي نيايػػة المطػػاؼ سػػتقع فػػي يػػد القاعػػدة ،أمػػا إعػػادة
عممية السبلـ ،فيي تعني الضغط عمي إسرائيؿ لتقديـ تنازالت ،والفمسطينيوف يرفضوف السػبلـ وال
يمتزمػػوف بمػػا أبرمػػوه مػػف اتفاقػػات مػػع إسػرائيؿ ،سػؤالي لواشػػنطف ىنػػا :متػػي سػػتتوقفوف عػػف الضػػغط
عمي إسرائيؿ!؟ ،واآلف ىذا ما أطالب بو ،أوقفوا كؿ مساعيكـ تجاه السبلـ مػع الفمسػطينييف حتػي
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يؤمنوا جميعػاً بحػؽ إسػرائيؿ فػي الوجػود ،كيػؼ تػأتي لطاولػة السػبلـ مػع شػخص يحمػؿ سػيفاً ينػوي
قتمػػؾ قبػػؿ أف تجمػػس؟ ،كيػػؼ تعقػػد سػػبلـ مػػع مػػف يتحػػدي عظمػػة أمريكػػا؟ إي ػراف تس ػتغؿ كػػؿ دقيقػػة
المػػتبلؾ السػػبلح النػػووي وأنػػت يػػا سػػيد كيػػري ال تفعػػؿ سػػوي الحػػديث والحػػديث فقػػط ،عنػػدما ترسػػـ
أمريكػػا خطوط ػاً حم ػراء يجػػب أف يفكػػر بيػػا األعػػداء جيػػداً ،لكػػف المشػػكمة أف أعػػداءنا ال ييابوننػػا،
وحدت أعظـ قوتيف
تخيموا لو ت ّ
وأصدقاءنا ال يثقوف بنا ،أعظـ قوة عمي األرض اليوـ يتـ تجاىمياّ ،

ديمقراطيتيف في العالـ ،أمريكا واسرائيؿ حينيػا سػيتحقؽ السػبلـ بالشػرؽ األوسػط ،والسػبلـ الحقيقػي
يبػػدأ مػػف محاربػػة مسػػاعي األمػػـ المتحػػدة المجحفػػة بحػؽ إسػرائيؿ ،سنرسػػؿ كمػػا فعمنػػا سػػابقاً وأرسػػمنا
مائتي ألؼ مكالمة ىاتفيػة لمبيػت األبػيض ،ىػذا ىػو موقػؼ خمسػيف مميػوف إنجيمػي ،وسػبعة مميػوف
ييػػودي فػػي الواليػػات المتحػػدة ،نحػػف متحػػدوف مػػع بعضػػنا منػػذ ألفػػي عػػاـ ،ىنػػاؾ إلػػو واحػػد ىػػو إلػػو
إبػ ػراىيـ ال ػػذي أعط ػػي وع ػػده لمش ػػعب اإلسػ ػرائيمي ،ول ػػو أراد ى ػػذا اإلل ػػو رس ػػـ دائػػرة ،سيرس ػػميا ح ػػوؿ
المسيحييف والييود ،عندما ُيدفف أعداء إسرائيؿ عمي مر البشرية ،سيبقي عمـ إسرائيؿ يرفرؼ فوؽ
المدينة القديمة ،واذا تخمت أمريكا عف إسرائيؿ ،فإف اهلل لف يتخمي عنيا" (.)Hagee, 2014

 3.3.5التسوؿ مف الفقراء لرفاه شعب إسرائيؿ
مثؿ غالبية خطابات القس ىاجي السابقة ،ما حممو ىذا الخطاب الذي يناسب ثقافة ما قبؿ
عصر التنوير ،مف ىرطقة وتضميؿ وتزييؼ واضح لمحقائؽ والتاريخ ،وضحالة معمومات وافتقاره
البالغ لمعقبلنية ،ال يمنع أنو َيمقي استحساناً وتشجيعاً مف ما يزيد عف خمسيف مميوف إنجيمي،

ليسوا إال ضحايا اإلرىاب الثقافي والمكارثية

20

التي ابتكرتيا الواليات المتحدة ،وتمارسيا اليوـ

المنظمات الدينية بتحالؼ مع الطبقة السياسية عمي أبناء الشعب األمريكي نفسو ،باإلضافة
لكونيا تُشكؿ عبئاً اقتصادياً عمي المواطف األمريكي مف خبلؿ شحنيـ بالمشاعر الدينية ومف ثـ
تضمنت وجود
ابتزاز جيوبيـ ،يظير القس ىاجي بوجيو البريء في نياية الفيديو بمقطات دعائية
ّ

20

ىو سموؾ يقوـ بتوجيو االتيامات بالتآمر والخيانة دوف االىتماـ باألدلة .ينسب ىذا االتجاه إلى عضو بمجمس الشيوخ
األمريكي اسمو جوزيؼ مكارثي .كاف رئيسا إلحدى المجاف الفرعية بالمجمس واتيـ عددا مف موظفي الحكومة ،أنيـ
شيوعيوف يعمموف لمصمحة االتحاد السوفيتي.
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وينظـ الموبي المسيحي الصييوني
رقـ حساب لجمع التبرعات مف الشعب األمريكي لئلسرائيمييفُ ،

ليذه الغاية مئات الفعاليات ويوظفوف ليا طاقات ىائمة ،فمثبلً تجد شاشات البث التمفزيوني

المسيحي تبث لمبلييف األمريكييف مواد دعائية تستجدييـ لئلحساف إلي الشعب اإلسرائيمي الذي
يعاني اإلرىاب الفمسطيني! ،عمماً أف معدؿ دخؿ المواطف اإلسرائيمي مف أعمي مستويات الدخؿ
بالعالـ ويفوؽ مستوي الدخؿ األمريكي ،ىذا باإلضافة لممساعدات الحكومية المعمنة والغير معمنة
إلسرائيؿ والتي تتعدي أضعاؼ المساعدات الموجية لمدوؿ النامية ،وىو ما تؤكده كاتبة الرئيس
جونسوف جريس ىالسؿ باألرقاـ ،عمي لساف ريتشارد كورتس ،الموظؼ المتقاعد في و ازرة
الخارجية ورئيس تحرير (تقرير واشنطف عف شئوف الشرؽ األوسط)" :خبلؿ  46سنة ،مف عاـ
قدـ دافعوا الضرائب في الواليات المتحدة إلي إسرائيؿ ما مجموعو
 1946حتي عاـ ّ 1995
 62,5مميار دوالر ،ىذا يعني أننا أعطينا واحدة مف أصغر دوؿ العالـ حيث يقؿ عدد سكانيا
قدمنا إلي دوؿ جنوب الصحراء
عف عدد سكاف ىونج كونج مف المساعدات المالية ،بقدر ما ّ
تقدر
األفريقية وأمريكا البلتينية والبحر الكاريبي مجتمعة ،إف مجموع المساعدات إلي ىذه الدوؿ ّ
بحوالي  40دوال اًر عف الشخص الواحد ،فيما تساوي المساعدات إلي إسرائيؿ  10,775دوال اًر
لمشخص (ىالسؿ ،2005 ،ص.)93
عمػػي األم ػريكييف التسػػاؤؿ حػػوؿ ثػػروات القػػس ىػػاجي وغي ػره مػػف قػػادة التيػػار التػػدبيري ومصػػدرىا،
واألمواؿ الطائمة التي يحصدونيا مف تمؾ التبرعات ،ومف خبلؿ تنظيـ رحبلت الحج إلي إسرائيؿ،
والمشاريع األخري المشتركة بيف منظماتيـ والجيات اإلسرائيمية التػي تعػيش ككػائف طفيمػي يتغػذي
عمي مقدرات غيره مف الشعوب.

 4.3.5أخوات CUFI
باإلضافة لمنظمة  CUFIىناؾ مئات المنظمات التي تُقدـ كافة أشكاؿ الدعـ إلسرائيؿ ،مثؿ
منظمة (ائتبلؼ الوحدة الوطنية مف أجؿ إسرائيؿ) ( )NUCFIوىي مف أقوي المنظمات الحديثة
لممسيحييف الصياينة ،تـ تأسيسيا في الواليات المتحدة عمي يد (استير ليفنز) في كنساس عاـ
 ،1994وىي اليوـ تضـ تحالؼ واسع النطاؽ مف حوالي  200منظمة ييودية ومسيحية وتمثؿ
حوالي  40مميوف عضو يعمموف مف أجؿ حماية ودعـ إسرائيؿ ،االستراتيجية الرئيسية الخاصة
لوبيات تضغط عمى وسائؿ اإلعبلـ األمريكية والمؤسسة السياسية ،لتحدي ما
بيـ ىي تشكيؿ ّ
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يطمقوف عميو "التضميؿ والدعاية" ،ولمتعبير والدفاع عف حقيقة وجود إسرائيؿ ،وتشمؿ NUCFI
ثبلثة مف أكبر المنظمات الصييونية المسيحية :جسور لمسبلـ ،والسفارة المسيحية الدولية،
فعاؿ بالحزبيف الجميوري
ومسيحيوف مف أجؿ إسرائيؿ ،كما يتحكـ ىذا التحالؼ بشكؿ ّ
والديمقراطي عمي حد سواء مف خبلؿ توفير الجزء األكبر مف تمويؿ الحمبلت االنتخابية لكبل

الحزبيف ).(Sizar, 2005, p253
منظمة أخري عمي قدر كبير مف التأثير ىي جسور السبلـ يقع مقرىا الرئيسي في القدس ،ويتعيد
أفرادىا بالعمؿ لبناء روابط متينة ومخمصة بيف أفراد المجتمعات المسيحية والييودية ،وترّكز
جنبا إلى جنب مع الييود مف
عمميا عمى االىتماـ بالقضية الييودية آممة أف ترى أتباعيا يعمموف ً

أجؿ تفاىـ أفضؿ واسرائيؿ آمنة ،وكانت المنظمة قد قامت في 6ديسمبر مف عاـ ٕٓٓٓ بترتيب
زيارة لعدد مف زعماء المنظمات المسيحية الصييونية إلسرائيؿ حيث التقوا بمسئوليف سياسييف
وعسكرييف واعبلمييف وقد أكد الوفد دعـ المسيحييف الصياينة القوي والشامؿ والثابت إلسرائيؿ
ولمشعب الييودي ،وأىـ نشاطات المنظمة تبنى

دعـ ىجرة الييود مف كافة دوؿ العالـ

(الكاشؼ ،2007 ،1ص ،)25كذلؾ ما قاـ بو رالؼ ريد الذي شغؿ منصب المدير التنفيذي
لمتحالؼ المسيحي منذ تأسيسو عاـ  ٔ١٩١إلى عاـ  ٔ١١١ورئيس الحزب الجميوري في والية
جورجيا ،بتأسيس حركة (دعـ إسرائيؿ) في يونيو ٕٕٓٓ بيدؼ تجنيد ٓٓٔ ألؼ كنيسة ومميوف
مسيحي لمصبلة مف أجؿ إسرائيؿ ودعميا (الكاشؼ ،2007 ،1ص.)23
ومف المنظمات التي ال متسع لحصرىا والحديث عنيا في ىذه الدراسة:
 فريؽ الدعاء لمقدس
الموحد
 الصندوؽ اإلسرائيمي
ّ

 التحالؼ المسيحي األمريكي
 أصدقاء إسرائيؿ المسيحيوف
 األصدقاء المسيحيوف لمجاليات اإلسرائيمية
 مؤسسة ديفيد ألف لويس
 مشروع جوزيؼ
 مشروع إكسبوس
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 منظمة الشفعاء األمريكييف
 منظمة البشرى ألصدقاء إسرائيؿ
 الطاولة الدينية المستديرة
باإلضافة لمعديد مف المنظمات التي تعمؿ ليؿ نيار وبتنظيـ فعاؿ ،وتستخدـ كافة وسائؿ
الضغط ،وتقدـ الصوت االنتخابي المؤيد لؤلجندة اإلسرائيمية ،وتوظؼ الماؿ والجيد والوقت
لخدمة إسرائيؿ ،فقد واصمت المسيحية الصييونية ممارسة نفوذىا في المجاؿ السياسي ،فالمرشح
الرئاسي الجميوري النتخابات عاـ  ،2008جوف ماكيف تمقي الدعـ مف العديد مف الصياينة
المسيحييف اإلنجيمييف ،وكاف أبرز داعميف المرشح ماكيف ،القس جوف ىاجي ،الذي دعـ بحماس
إسرائيؿ ألكثر مف ربع قرف ،باإلضافة إلى ذلؾ ،فقد كاف ىاجي قادر عمى جمع وتوزيع ما يقرب
مف عشريف مميوف دوالر لدعـ إسرائيؿ عاـ  .)Kupferberg, 2009, p13( 2009كما امتد
ىذا الدعـ ليشمؿ أيضاً المرشح لمنصب نائب الرئيس سارة باليف ،التي وصفت نفسيا بأنيا "مؤيد
قوي إلسرائيؿ ،وتتفيّـ خوؼ إسرائيؿ مف امتبلؾ إيراف أسمحة نووية ،وترى في إيراف إمكانية
عبرت عف رأييا بأف الحرب عؿ العراؽ ىي ميمة
نووية وتيديداً يجب التعامؿ معو اً
فور ،كما أنيا ّ

) (taskمف عند اهلل" (.)Kupferberg, 2009, p44

 5.3.5عقيدة المسيحييف الصياينة أكثر صالبة
ىؿ بات المشيد أقرب إلي بناء ىيكؿ ثالث في القدس!؟ ىؿ بات التوسع االستيطاني في القدس
والضفة عقيدة راسخة في السياسة الخارجية األمريكية!؟ مف خبلؿ تكثيؼ الجيد المبذوؿ في ىذه
الدراسة ،سواء بتحري المواقع الخاصة بمنظمات اليميف المسيحي والبحث والتنقيب ،والتواصؿ مع
مراكز الدراسات التي تعطي اىتماماً ليذا الموضوع ،أستطيع أف أؤكد أف عممية السبلـ مف
بدايتيا لـ تكف سوي مناورات وتكتيكات ليس ليا مضموف حقيقي ،ولـ تكف في أي يوـ عقيدة
حقيقية لدي الحكومات اإلسرائيمية أو األمريكية ،كما لـ تكف كذلؾ بالنسبة لممسيحييف الصياينة
الذيف يروف في السبلـ تحدي لئلرادة اإلليية ،بؿ إنيـ ،كما شاىدنا ،يدعوف لقتؿ كؿ مف يجرؤ
عمي إبراـ اتفاؽ سبلـ مع الفمسطينييف والعرب عموماً ،وعمي كثرة الشواىد والدالئؿ التي تفضح
عدائية المسيحييف الصياينة تجاه الفمسطينييف اليوـ ،سأكتفي بذكر بعضيا ،منيا ما كشفتو القناة
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اء في تنفيذ المشاريع االستيطانية أو بناء
العبرية الثانية ،عف مدى دعـ المسيحييف الصياينة سو ً

الييكؿ .فقد ذكرت القناة الثانية في تقريرىا الذي بثتو في  ،2005/2/03عف مدى التطرؼ الذي

تتّسـ بو ىذه الجماعة مف المسيحييف األمريكييف والتي تحظى بنفوذ كبير في الكونغرس
األمريكي ،حيث نقمت القناة عف أحد منظّري ىذه الجماعة المتطرفة (دافيد ديكر) ،قولو إف ىدـ
اء برضى العرب والمسمميف أـ رغماً عنيـ ،وأوضح التقرير أف
المسجد األقصى قادـ ال محالة سو ً

تبرعوا بمبلييف الدوالرات لصالح رفاىية مستوطنات الضفة وبناء مراكز
المسيحييف الصياينة ّ

ييودية مسيحية فييا ،كما كشؼ النقاب عف وجود لوبي إسرائيمي مكوف مف أعضاء كنيست مف
شتى الكتؿ البرلمانية ،لصالح التعاوف المشترؾ مع ىذه الجماعة المتطرفة ،وأوضح أف ميمة

الموبي تتمثؿ بتنظيـ عشرات الرحبلت سنوياً حوؿ العالـ لبلشتراؾ في مؤتمرات تدعـ الفكر
الصييوني المتمثؿ بيدـ األقصى وتجميع الييود في األرض المحتمة ،بالتعاوف بيف أعضاء
الكونغرس مف المسيحييف الصياينة والكنيست اإلسرائيمي (قدس.)2015 ،
كما أطمؽ في 22يوليو  2005لوبي الحمفاء المسيحييف في الكنيست في حدث احتفالي بحضور
رئيس الكنيست (يولي ادلشتايف) وبحضور  25عضو برلماني إسرائيمي وقادة مسيحيوف ،ت أّرس
الموبي عضو الكنيست (روبرت ايبلتوؼ) و(يوئيؿ حسوف) مف (المعسكر الصييوني) ،وقاؿ
عضو الكنيست ايبلتوؼ إف الموبي سيركز عمى  4قضايا رئيسية في الكنيست العشريف ،تعزيز
عبلقات الموبي مع نظيريو في  32برلماف حوؿ العالـ ،ومحاربة الجيود الدولية لمقاطعة إسرائيؿ،
ووقؼ البرنامج النووي اإليراني ،والمطالبة باالعتراؼ الكامؿ بالقدس كعاصمة إلسرائيؿ مف قبؿ
دوؿ العالـ ،وأضاؼ" :ىناؾ الكثير مف التحديات التي تنتظرنا ،لكف ليس لدي أدنى شؾ في أننا
سننجح في أف ندافع ونبارؾ دولة إسرائيؿ ونوفّر رفاىية شعبيا" (شاشة نيوز.)2015 ،
 6.3.5التنافس عمي دعـ إسرائيؿ
الخميس 16سبتمبر  2015حيث كنت أُتابع مناظرة بيف مرشحي الحزب الجميوري النتخابات
الرئاسة المقبمة  ،(Republican Presidential Debate) 2016بثتو محطة  ،CNNتناولت
المناظرة ممفات داخمية مثؿ اليجرة والضرائب والسياسة الخارجية ،وحتي الماريغوانا ،استمرت
المناظرة لمدة ثبلث ساعات إال ربع مف النقاش نالت إسرائيؿ خبللو قسطا وفي اًر مف تقديـ والء
ودعـ أعضاء الحزب الجميوري ،فاستمعت إلي المرشح  Jep Bushاألخ األصغر لجورج دبميو
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بوش وابف ج ورج بوش األب ،وىو يقوؿ" :أف أوؿ ما يجب أف نفعمو ىو إعادة التأكيد عمي
التزامنا بأمف إسرائيؿ بعد االتفاؽ النووي اإليراني" ،كما جري تبادؿ اتيامات بيف جيب بوش و
ترامب  Donald Trumbحوؿ تمقّي الدعـ لمحمبلت االنتخابية مف بعض الموبيات ،واتيـ
ترامب جيب بأنو دمية " "Puppetفي يد المانحيف مف الموبيات ،وىنا بدوف شؾ يقصد الموبي
اإلسرائيمي ،باإلضافة لممرشح تد كروز  Ted Crusعضو الكونجرس مف تكساس الذي أبدي
تأييداً عمنياً لدعـ سياسات إسرائيؿ االستيطانية.
شخصية أخري بارزة في عالـ الديف والبلىوت وىو القس المعمداني ،المرشح مايؾ ىكابي Mike
 ،Huckabeeأكػػد ىكػػابي خػػبلؿ المنػػاظرة عمػػي ضػػرورة مػؤازرة إسػرائيؿ ضػػد اإلسػػبلـ األصػػولي،
وضرورة تقديـ كافة أشكاؿ الدعـ والحماية في وجو العرب والمسمميف ،كما ُيذكر أف القػس ىكػابي

زار ف ػػي 18أغس ػػطس  ،2015بم ػػدة (ش ػػيمو العتيق ػػة) ف ػػي الض ػػفة الفمس ػػطينية ،ف ػػي زي ػػارة خاص ػػة
إلس ػرائيؿ ،فػػي إطػػار حممتػػو االنتخابيػػة فػػي الواليػػات المتحػػدة .وصػ ّػرح فػػي مػػؤتمر صػػحفي خػػاص

عقده في المستوطنة قائبلً إنو يعتبر الضفة الغربية "ييودا والسامرة حسب التسمية الييودية" ،جزءاً

ال يتج أز مف إسرائيؿ ،وأضاؼ المرشح المحػافظ وذو الخمفيػة الدينيػة" :فػي حػاؿ تػـ انتخػابي رئيسػاً
سػػأدعـ االسػػتيطاف الييػػودي فػػي الضػػفة الغربيػػة ،فأنػػا أعتبػػر ىػػذا المكػػاف أرض الشػػعب الييػػودي"،
وتابع في خطابو ذي الطابع الديني" :أشعر بالتػأثر لزيػارة ىػذا المكػاف (شػيمو) التػي تُعػد العاصػمة
األولػػى لبنػػي إس ػرائيؿ ،الصػػمة بػػيف كتػػاب الػػديف الييػػودي وبػػيف الشػػعب اإلس ػرائيمي ميمػػة لمغايػػة"،
وتطرؽ ىاكابي في كممتو إلى االتفػاؽ النػووي الػذي أبرمتػو إدارة اوبامػا مػع إيػراف ،قػائبلً إنػو اتفػاؽ
سػػيء وخطيػػر ،وكػػاف ىكػابي قػػد أطمػػؽ فػػي السػػابؽ تصػريحاً قاسػػياً حػػوؿ االتفػػاؽ ،قػػائبلً إف أوبامػػا
"يقتاد الشعب اإلسرائيمي إلى األفراف" (المصدر.)2015 ،
مرشح آخر وجد في المنػاظرة مناسػبة وفرصػة لتأكيػده عمػي والءه التػاـ إلسػرائيؿ ،وىػو حػاكـ واليػة
نيوجيرسي كريس كريستي  Chris Christieقاؿ أثناء المناظرة انو سيعمؿ ،فػي حػاؿ فػوزه ،عمػي
نقػػؿ سػػفارة إس ػرائيؿ إلػػي القػػدس ،كمػػا تناقمػػت وسػػائؿ اإلعػػبلـ صػػو اًر لكريسػػتي وىػػو يعتمػػر القبعػػة
الييودية "الكيباه" ،ويػؤدي الصػبلة أمػاـ حػائط البػراؽ ،كمػا قػاـ بزيػارة مؤسسػة "يػاد فاشػيـ" .وص ّػرح
في مقابمة مع صحيفة الجيروزاليـ بوست بأنو يجب أال يكوف ىناؾ أي غموض فػي موقػؼ البيػت

األبػػيض تجػػاه دعػػـ إس ػرائيؿ ،ألف المشػػاكؿ التػػي تواجييػػا ال تسػػتطيع حميػػا بغمػػوض فػػي الموق ػؼ
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األميركػػي إذ أف ىنػػاؾ الت ازمػػات أميركي ػػة تجػػاه إس ػرائيؿ ،وقػػد اجتم ػػع كريسػػتي مػػع رئػػيس ال ػػوزراء
اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ،ومع الرئيس اإلسرائيمي السػابؽ شػمعوف بيػريس الػذي وصػؼ كريسػتي
بأنو صديؽ حميـ لدولة إسرائيؿ (البيادر السياسي.)2015 ،
ال غرابة أف تعتبر مثؿ ىذه المناظرات بمثابة واجية حقيقية لطبيعة التأييد الذي تنالو إسرائيؿ فػي
ماكينة السياسػة واإلعػبلـ األمريكيػة ،وعنػدما يتعمػؽ األمػر بالمحػافظيف مػف الحػزب الجميػوري فػبل
غ اربػػة أيض ػاً أف تسػػتمر المنػػاظرة ثػػبلث سػػاعات دوف التطػػرؽ لعمميػػة السػػبلـ المتوقفػػة فػػي الشػػرؽ
األوسػػط ،وىػػي داللػػة واضػػحة عمػػي رؤيػػة المحػػافظيف لعمميػػة السػػبلـ ،والتػػي تنطمػػؽ مػػف المفيػػوـ
اإلسرائيمي الرافض تماماً ألي محاولة لخمؽ أجواء تميد لعممية سبلـ حقيقية.

خاتمة
نستطيع القوؿ أف مطمع األلفية الثالثة شيد ذروة العمؿ المسيحي الصييوني في خدمة إسرائيؿ
والحصاد األكبر لثمار حركة اإلصبلح الديني ،فما إف وصؿ اليميف المسيحي إلي السمطة في
الواليات المتحدة ،وتزامناً مع أحداث 11سبتمبر ،ارتسمت مبلمح السياسة الخارجية األمريكية
اتضحت برامجيا منذ الحممة االنتخابية لمرئيس بوش الذي لـ يكف وصولو إلي
تجاه إسرائيؿ و ّ

السمطة إال تعبي اًر عف رغبة الكتمة االنتخابية األكبر في الواليات المتحدة والمتمثمة بالتيار
اإلنجيمي ،فقد تش ّكؿ بفوز بوش باالنتخابات تحالؼ قوي أو ما يمكف أف نطمؽ عميو أعمدة
إسرائيؿ األربعة وىي :الميكود ،المحافظيف الجدد ،المسيحيوف الصياينة ،والموبي اإلسرائيمي.
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ونظ اًر لحجـ الثقؿ الذي تمتّعت بو المسيحية الصييونية في حقبة الرئيس بوش االبف كاف تأثيرىا
بالغ الوضوح واألىمية بالسياسة الخارجية األمريكية ،فقد لعبت دو اًر حاسماً في الوقوؼ إلي جانب
إسرائيؿ أثناء اعتداءاتيا عمي الفمسطينييف ،فبينما تولّت إسرائيؿ ميمة طرد الفمسطينييف ومصادرة
أرضيـ ،تولّي الموبي المسيحي الصييوني ،بالتنسيؽ والتعاوف مع جماعات الضغط األخري،
ميمة تبرير ومدح األعماؿ اإلسرائيمية أماـ الرأي العاـ األمريكي ،وتغطية فواتير اعتداءاتيا
وحشد الدعـ المادي والسياسي ألطماعيا.
أما عمي صعيد السبلـ اعتبره المسيحيوف الصياينة شر مطمؽ ال يمكف القبوؿ بو بأي حاؿ مف
األحواؿ ،وبما يممكونو مف نفوذ ،تم ّكنوا في العديد مف المحطات مف إحباط أي محاولة أمريكية
أو إسرائيمية يمكف أف تُفضي إلي سبلـ مع الفمسطينييف ،كما دفعت معتقدات المسيحييف
الصياينة الدينية رفض القانوف الدولي كأساس لمتحكيـ في الصراع العربي اإلسرائيمي ،وتري أف
شرعية دولة إسرائيؿ مستمدة مف التشريع اإلليي ،وبالتالي اعتبار قياـ الدولة تحقيقاً لمنبوءات
الدينية.
وعمي صعيد الدعـ االقتصادي خاصة ما يتعمؽ بتمويؿ االستيطاف ،وقؼ المسيحيوف الصياينة،
بكؿ ما يممكوف مف أدوات ،موقؼ الشريؾ الفعمي في جرائـ االحتبلؿ اإلسرائيمي بطرد
الفمسطينييف مف بيوتيـ وأرضيـ ،وباإلضافة لمتمويؿ المباشر مف قبؿ المنظمات المسيحية
الصييونية ،ساىـ المسيحيوف الصياينة بالضغط عمي اإلدارة األمريكية والكونجرس لتخصيص
األمواؿ إلسرائيؿ ،وردعيـ عف أي محاولة نقد لبلستيطاف اإلسرائيمي غير الشرعي بنظر القانوف
قدميا
الدولي ،كذلؾ استفادت إسرائيؿ ،وال زالت ،بشكؿ قوي مف حجـ المساعدات المادية التي ّ
المسيحيوف الصياينة مثؿ جمع التبرعات وتشجيع السياحة والتشجيع عمي شراء المنتجات
اإلسرائيمية واقامة مشاريع استثمارية داخؿ إسرائيؿ بغطاء ديني.
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نتائج الدراسة

بعد عرض ومناقشة فصوؿ الدراسة وبإتباع خطوات البحث العممي ،يمكف القوؿ أف المسيحية
الصييونية نشأت كطائفة دينية في القرف السادس عشر وتحولت إلي لوبي سياسي في القرف
العشريف لعب دو اًر قوياً في التأثير عمي السياسة الخارجية األمريكية تجاه إسرائيؿ في عيد
الرئيس بوش االبف ،وال زالت مف أىـ الفاعميف السياسييف المؤيديف إلسرائيؿ في الواليات المتحدة
األمريكية ،ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1تختمؼ المسيحية الصييونية عف جماعات المصالح السياسة التقميدية ألنيا ال تسعى
لمنيوض بمصالحيا الذاتية ،وانما يتركز اىتماميا عمي تحقيؽ مصالح جماعة سياسية
أخري وىي دولة إسرائيؿ.
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 .2المسيحية الصييونية منذ انطبلقة مسيرتيا سعت وعممت بشكؿ حثيث عمي خمؽ
الظروؼ والبيئة المبلئمة لقياـ دولة إسرائيؿ وساندتيا بشكؿ مطمؽ في الوصوؿ
ألطماعيا االستعمارية ،وأف االىتماـ بنبوءات الكتاب المقدس حوؿ قياـ إسرائيؿ زاد مف
حدة التوترات وتأجيج الصراعات بالشرؽ األوسط.
 .3تحالؼ المسيحية الصييونية مع اليميف المسيحي والمحافظيف الجدد والجناح اليميني في
كوف أرضية صمبة لسياسات إسرائيؿ اتضحت
إسرائيؿ في عيد الرئيس بوش االبف ّ
معالميا في الق اررات الصادرة عف الكونجرس واإلدارة األمريكية.
 .4أف حالة فصؿ الديف عف الدولة في الواليات المتحدة األمريكية يفتقر إلي الموضوعية،
وأف الديف ال زاؿ حاض اًر في أروقة صنع السياسة بما يعني وجود تيديد حقيقي لمفيوـ
التعددية الدينية والسياسية في الواليات المتحدة األمريكية.
 .5صعود رئيس ينتمي لمتيار اإلنجيمي في الواليات المتحدة عاـ  2000ساىـ بشكؿ مباشر
في انتشار وتغمغؿ نفوذ الموبي المسيحي الصييوني داخؿ أروقة صنع السياسة
األمريكية ،وبالتالي تعتبر حقبة الرئيس بوش فترة ازدىار لمدعـ األمريكي إلسرائيؿ.
وتسارع عمميات مصادرة
 .6أف المسيحية الصييونية تساىـ بشكؿ مباشر في تطوير
ُ
األراضي الفمسطينية مف خبلؿ تمويؿ المستوطنات ودعـ الق اررات المتعمقة بيا في

الكونجرس ،وىي بذلؾ تقؼ سد منيع في وجو الحمـ الفمسطيني بالحصوؿ عمي دولة
مستقمة تحت رعاية القانوف الدولي وفي إطار المجتمع الدولي.
 .7تعتبر المسيحية الصييونية مف أىـ أسباب فشؿ عممية السبلـ بيف الفمسطينييف
واإلسرائيمييف ،وأف ىذه المواقؼ تتفؽ تماماً مع رؤية حزب الميكود اإلسرائيمي الرافض
لعممية السبلـ ،وأف استمرار نفوذ الموبي المسيحي الصييوني في الواليات المتحدة
يضعؼ فرص تحقيؽ السبلـ.
 .8لف يتوقؼ سعي المسيحييف الصياينة وراء النبوءات التي تخدـ التيار اليميني في إسرائيؿ
وفي مقدمتيا سعييـ لنزع كؿ ما ىو فمسطيني مف القدس تمييداً ليدـ المسجد األقصي
وبناء ىيكؿ سميماف ،باإلضافة لدعوة إسرائيؿ لغزو الدوؿ المجاورة ليا بما يعني وجود
تيديد حقيقي لؤلمف اإلقميمي وخطر إمكانية إطبلؽ ش اررة حرب دينية في الشرؽ
األوسط.
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 .9نسب التديف بالمجتمع األمريكي تفصح عف أثر وفاعمية الديف في الحياة األمريكية
العامة ،وتعطي مؤشرات حقيقية حوؿ قوة ونفوذ التيارات األصولية ،وأنو بالرغـ مف
ازدىار العموـ وانتشار ثورة االتصاالت بالواليات المتحدة ،ال زاؿ الديف العباً أساسياً في
حياة الفرد والمجتمع األمريكي.

توصيات الدراسة
بعد اكتماؿ رحمة البحث وفي ضوء ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج ،ومف خبلؿ القياـ باستقراء
وبناء عمى ىذه االستنتاجات تُوصي الدراسة بضرورة:
العديد مف الدراسات ذات العبلقة وتحميميا
ً

 .0تكثيػػؼ جي ػػود البػػاحثيف وخاص ػػة عمم ػػاء التػػاريخ والسياس ػػة لبي ػػاف حقيقػػة المعتق ػػدات الت ػػي
يتبناىا أتباع المسيحية الصييونية مف جية ،ومف جية أخػري تسػميط الضػوء عمػي اآلثػار
المدمرة لممسيحية الصييونية عمػي القػيـ اإلنسػانية مثػؿ السػبلـ وحقػوؽ اإلنسػاف والحريػات
العامة ومدي تطابقيا وتنافرىا مع القانوف الدولي.
 .2يعزو الكثير مف الباحثيف ورجاؿ السياسة الدعـ األمريكي إلسرائيؿ بدوافع سياسية وجيو
استراتيجية بحتة في حيف أف ىناؾ دوافع أخري ،لذلؾ توصي الدراسة بضرورة قياـ
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النخب والقادة السياسييف العرب وغيرىـ بإعادة دراسة وتقييـ نقدي لمدوافع التي تقؼ
خمؼ الدعـ األمريكي المطمؽ إلسرائيؿ ،وبياف مدي أىمية العنصر الديني في فيـ
طبيعة العبلقات األمريكية اإلسرائيمية.
 .3الديانة المسيحية حوؿ العالـ في غالبيتيا مف الكاثوليؾ واألرثوذوكس ويقتصر التأثير
البروتستانتي في الحياة العامة والسياسة الخارجية عمي الواليات المتحدة ،وحتي في
الواليات المتحدة ذاتيا ىناؾ قوة واضحة لمطائفة الكاثوليكية التي ال تري في الييود شعب
اهلل المختار وال قيمة لدييا لنبوءات آخر الزماف وقياـ إسرائيؿ وعودة المسيح ،بالتالي
توصي الدراسة بضرورة تعزيز لغة الحوار وتقوية الروابط بيف النخب العربية والطائفة
الكاثوليكية وباقي الطوائؼ المسيحية التي ال تتبع المنيج اإلنجيمي وتسعي لمكشؼ عف
الجوانب المدمرة لممسيحية الصييونية في سبيؿ تقريب وجيات النظر وتأسيس أرضية
مشتركة لبناء السبلـ.
 .4يتمتع رجاؿ الديف والقساوسة البروتستانت الذيف يروجوف لدعـ إسرائيؿ بمزايا ال يحصؿ
عمييا أفراد المجتمع األمريكي بشكؿ عاـ ،والمفارقة أف ثرواتيـ ومزاياىـ تأتييـ طوعاً مف
خبلؿ التبلعب بمشاعر وعقوؿ الجماىير ،لذلؾ توصي الدراسة بضرورة الكشؼ عف
المصالح الذاتية لرجاؿ الديف اإلنجيمييف وحجـ الثروات التي يمتمكونيا وكيؼ حصموا
عمييا؛ لفيـ أسبابيـ الذاتية في قيادة شريحة واسعة مف المجتمع األمريكي باسـ الديف.

 .5تمكنت المسيحية الصييونية مف التأثير بالسياسة الخارجية األمريكية مف خبلؿ العديد
مف األدوات التي تناولتيا الدراسة منيا التأثير بالرأي العاـ واقامة تحالفات مع األطراؼ
المؤيدة إلسرائيؿ؛ وعميو توصي الدراسة بضرورة االستفادة مف تجارب المسيحية
الصييونية ودراسة طبيعة المجتمع األمريكي ومكونات جماعات الضغط لمخروج بالعبر
والشروع بتسخير ما أمكف مف طاقات بشرية ومادية إلنشاء لوبيات عربية عمي أُسس
عممية مدروسة بكفاءة عالية تأخذ في عيف االعتبار كافة الظروؼ والحيثيات لضماف
نجاحيا.
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 .6توصي الدراسة بضرورة تعزيز العبلقات مع قوي جماعات الضغط والمنظمات الداعية
لمسبلـ في الواليات المتحدة األمريكية واسرائيؿ؛ وعمي رأسيا منظمة "جي ستريت"
ومنظمة ”السبلـ اآلف األمريكية اإلسرائيمية" ومنظمة "جدوؿ األعماؿ الييودي الجديد”،
باإلضافة لمقيادات األمريكية واإلسرائيمية المتفيمة والتي تعمؿ عمى إنياء الصراع العربي
اإلسرائيمي ،والصراع الفمسطيني اإلسرائيمي بالتفاوض والدبموماسية.
 .7سعت إسرائيؿ منذ تأسيسيا لوجود رعاية أمريكية حصرية لمسبلـ في الشرؽ األوسط بما
يعني استمرار الصراع طبقاً لممنظور األمريكي وجماعات الضغط المؤيدة إلسرائيؿ؛
وعميو توصي الدراسة بضرورة تعزيز دور كؿ مف االتحاد األوروبي وروسيا واألطراؼ
الدولية المعنية بإنياء الصراع العربي اإلسرائيمي عمي أساس القانوف الدولي.

 196

قائمة المراجع العربية واألجنبية

قائمة المراجع العربية واألجنبية

أوالً :الكتب العربية والمترجمة
 .1أبراش ،إبراىيـ :)2009( .المنيج العممي وتطبيقاتو في العموـ االجتماعية .ط ،1دار
الشروؽ لمنشر والتوزيع ،عماف.
 .2أرنولد ،أبراىاـ :)2000( .المسيحيوف االوائؿ .تقديـ االنبا انطونيوس مرقص  ،مكتبة
المنار ،ط 1القاىرة.
 .3اندؾ ،مارتف :)2010( .أبرياء في الخارج رواية شخصية لدبموماسية السبلـ األمريكية في
الشرؽ األوسط .ترجمة عمر سعيد األيوبي ،دار الكتاب العربي ،بيروت.

 197

 .4بتراس ،جايمس :)2007( .سطوة إسرائيؿ في الواليات المتحدة .ترجمة حساف البستاني،
الدار العربية لمعموـ ناشروف ،ط ،1بيروت.
 .5بروف ،جفري :)2006( .تاريخ اوروبا الحديث .ترجمة عمي المرزوقي ،األىمية لمتوزيع
والنشر ،عماف.
 .6بريجنسكي ،زينغيو :)1999( .رقعة الشطرنج الكبري السيطرة األمريكية وما يترتب عمييا
جيواستراتيجياً .مركز الدراسات العسكرية ،ط ،2بيروت.
 .7بوفارد ،جايمس :)2006( .خيانة بوش سحؽ االرىاب واالستبداد في العالـ باسـ الحرية
والعدالة والسبلـ بحجة تخميصو مف الشر .ترجمة مركز التعريب والبرمجة ،الدار العربية
لمعموـ ط ،1بيروت.
 .8تشومسكي ،ناعوـ 9 :)2002( .ػ .11تعريب ابراىيـ محمد إبراىيـ ،مكتبة الشروؽ ،ط1
القاىرة.
 .9تشومسكي ،ناعوـ )2010( .أشياء لف تسمع عنيا أبداً ،ترجمة أسعد الحسيف ،دار نينوي
لمنشر ،دمشؽ.
 .10توماس ،فريدماف :)2006( .العالـ في عصر اإلرىاب .ترجمة محمد طعـ ،منشورات
الجمؿ ،ط ،1بغداد.
 .11تيني ،جاؾ :)2001( .اإلخطبوط الصييوني وخيوط المؤامرة البتبلع فمسطيف .تعميؽ ىشاـ
عواض ،دار الفضيمة لمنشر والتوزيع ،القاىرة.
 .12جارودي ،روجيو :)2002( .األساطير المؤسسة لمسياسة اإلسرائيمية .تقديـ محمد حسنيف
ىيكؿ ،دار الشروؽ لمنشر ،ط ،4القاىرة.
 .13جارودي ،روجيو :)2002( .محاكمة الصييونية اإلسرائيمية .دار الشروؽ لمنشر ،ط،3
القاىرة.
 .14الحاراتي ،إبراىيـ :)2006( .الصييونية مف بابؿ إلي بوش .دار البشير لمعموـ والثقافة،
القاىرة.
 .15حبيب ،كميؿ :)2012( .الشرؽ األوسط وفمسطيف في الرؤية األمريكية .المؤسسة الجامعية
لمدراسات لمنشر ،ط ،1بيروت.
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 .16حبيب ،كميؿ :)2012( .الشرؽ األوسط وفمسطيف في الرؤية األمريكية .المؤسسة الجامعية
لمنشر والتوزيع ،ط ،1بيروت.
 .17الحسف ،يوسؼ :)1990( .البعد الديني في السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي
الصييوني ،دراسة في الحركة المسيحية األصولية األمريكية .سمسمة أطروحات دكتوراه،
مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.
 .18حسيف ،عدناف :)1989( .التوسع في االستراتيجية اإلسرائيمية .دار النفائس لمتوزيع والنشر،
بيروت.
 .19حمس ،داوود :.دليؿ الباحث في تنظيـ وتوضيح البحث العممي في العموـ السموكية .الجامعة
اإلسبلمية ،غزة.
 .20حمداف ،جماؿ :)1996( .الييود أنثروبولوجيا .تقديـ عبد الوىاب المسيري ،دار اليبلؿ،
القاىرة.
 .21خميفة ،فلاير :)2005( .الديف والسياسة في فمسفة الحداثة .مصر العربية لمنشر والتوزيع،
القاىرة.
 .22ديوؾ ،ديفيد :)2002( .أمريكا واسرائيؿ و 11أيموؿ  .2001ترجمة سعد رستـ ،األوائؿ
لمنشر والتوزيع ،دمشؽ.
 .23ربيع ،حامد :)1972( .نظرية السياسة الخارجية .مكتبة القاىرة الحديثة ،القاىرة.
 .24روس ،دينيس :)2005( .السبلـ المفقود خفايا الصراع حوؿ سبلـ الشرؽ األوسط .ترجمة
عمر األيوبي ،دار الكتاب العربي ،بيروت.
 .25السماؾ ،محمد :)2004( .الصييونية المسيحية .دار النفائس لمطباعة والنشر ،ط،4
بيروت.
 .26سميث ،توني :)2010( .حمؼ مع الشيطاف سعي واشنطف لسيادة العالـ وخيانة الوعد
األمريكي .ترجمة ىشاـ عبد اهلل ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،ط ،1بيروت.
 .27سوسة ،أحمد :)2003( .أبحاث في الييودية والصييونية .تحرير محمود السبع ،دار االوائؿ
لمنشر والتوزيع ،اربد -األردف.
 .28السيد سميـ ،محمد :)1998( .تحميؿ السياسة الخارجية .ط ،2مكتبة النيضة ،القاىرة.
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 .29شاحاؾ ،إسرائيؿ :)1995( .التاريخ الييودي الديانة الييودية وطأة ثبلث آالؼ سنة .ترجمة
صالح عمي سوداح ،بيساف لمتوزيع والنشر ،ط ،1بيروت.
 .30الشاىر ،إسماعيؿ :)2001( .أولويات السياسة الخارجية األمريكية بعد أحداث 11أيموؿ
سبتمبر .منشورات الييئة العامة لمكتاب ،دمشؽ.
 .31شتراوس ،ليو .وآخروف :)2005( .تاريخ الفمسفة السياسة ج 1مف ثيوكيديديدس حتي
إسبينوزا .ترجمة محمد سيد أحمد ،المجمس األعمي لمثقافة والنشر ،القاىرة.
 .32شريتح ،فاخر :)2005( .المسيحية الصييونية (دراسة تحميمية).
 .33الشريؼ ،ريجينا :)1985( .الصييونية غير الييودية جذورىا في التاريخ الغربي .ترجمة
أحمد عبد اهلل عبد العزيز،عالـ المعرفة ،الكويت.
 .34شيممر ،ىربرت أ :)1999( .المتبلعبوف بالعقوؿ .ترجمة عبد السبلـ رضواف ،عالـ المعرفة
العدد  ،106الكويت.
 .35الطويؿ ،يوسؼ العاصي :)1997( .الصميبيوف الجدد دراسة في أسباب التحيز األمريكي
والبريطاني إلسرائيؿ .مكتبة مدبولي ،ط ،1القاىرة.
 .36الطويؿ ،يوسؼ العاصي :)2010( .حمبلت بوش الصميبية عمي العالـ اإلسبلمي وعقتيا
بمخطط إسرائيؿ الكبري .صوت القمـ العربي ،ط ،2مصر.
 .37عارؼ ،محمد :)2006( .صعود البروتستانتية اإليفانجميكية في أمريكا وتأثيره عمي العالـ
اإلسبلمي .ترجمة رانية خبلؼ ،مكتبة الشروؽ الدولية ،ط ،1القاىرة.
 .38عبد الحكيـ ،منصور :)2005( .مف يحكـ العالـ س اًر حكومة العالـ الخفية .دار الكتاب
العربي لمنشر ،ط ،1دمشؽ.
 .39العكش ،منير :)2004( .تممود العـ ساـ األساطير العبرية التي تأسست عمييا امريكا .ط،1
كتب رياض الريس ،بيروت.
 .40عواركة ،خضر :)2006( .الصييونية المسيحية مف الداخؿ أمريكا والرقص عمي إيقاع
الخرافة .دار اليادي لمنشر والتوزيع ،ط ،1بيروت.
 .41عيسي ،صبلح :)( .صؾ المؤامرة وعد بمفور .كتب عربية.
 .42غيبسوف ،كينيوف :)2004( .أوكار الشر دراسة حوؿ آؿ بوش ووكالة المخابرات المركزية
والشكوؾ حوؿ ىجمات  ،9/11ترجمة عمي موال ،الدار العربية لمعموـ ،ط ،1بيروت.
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 .43فورد ،ىنري :)2009( .الييودي العالمي وتاريخ سيطرة الييود عمي السمطة في أمريكا.
إعداد يوسؼ رشاد ،دار الكتاب العربي لمنشر ،ط ،1دمشؽ.
 .44فورد ،ىنري :)2013( .الييودي العالمي المشكمة العالمية األولي .ترجمة أكرـ مؤمف ،ابف
سينا لمنشر والتوزيع ،ط ،1القاىرة.
 .45فيندلي ،بوؿ :)2009( .مف يجرؤ عمي الكبلـ الشعب والمؤسسات في مواجية الموبي
اإلسرائيمي .شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر ،ط ،18بيروت.
 .46القدوسي ،محمد( .بدوف) :رؤساء أمريكا قادة صياينة في البيت االبيض .ج ،1كتب عربية.
 .47كار ،ولياـ :)1970( .أحجار عمي رقعة الشطرنج .ترجمة سعد جزائرلي ،دار النفائس ط،1
بيروت.
 .48كبلرؾ ،رامزي ،وآخروف :)2001( .إلمبراطورية األمريكية صفحات مف الماضي والحاضر.
دار الشروؽ ،ط ،1القاىرة.
 .49كوستمر ،آرثر :)1991( .القبيمة الثالثة عشر وييود اليوـ .ترجمة أحمد نجيب ىاشـ ،الييئة
المصرية العامة لمكتاب ،اإلسكندرية.
 .50لمعي ،إكراـ :)1993( .االختراؽ الصييوني لممسيحية .دار الشروؽ ،ط ،2القاىرة.
 .51لونجمي (أ) كميفورد :)2003( .الشعب المختار األسطورة التي شكمت إنجمت ار وأمريكا .ترجمة
قاسـ عبده قاسـ ،مكتبة الشروؽ الدولية ،ط ،1القاىرة.
 .52لونجمي (ب) كميفورد :)2003( .الشعب المختار األسطورة التي شكمت إنجمت ار وأمريكا.
ترجمة قاسـ عبده قاسـ ،مكتبة الشروؽ الدولية ،ط ،1القاىرة.
 .53لونجمي (ج) كميفورد :)2003( .الشعب المختار األسطورة التي شكمت إنجمت ار وأمريكا.
ترجمة قاسـ عبده قاسـ ،مكتبة الشروؽ الدولية ،ط ،1القاىرة.
 .54لونديؾ ،يوريس :)2010( .بشر مثمنا تحريؼ الحقائؽ في الشرؽ األوسط .ترجمة حساف
البستاني ،الدار العربية لمعموـ ناشروف ،ط ،1بيروت.
 .55مارسدف ،جورج :)2000( .كيؼ نفيـ االصولية البروتستانتية واإليفانجميكية .ترجمة نشأت
جعفر ،دار النشر ،مكتبة الشروؽ ،ط ،2القاىرة.
 .56مرقس ،سمير :)2003( .اإلمبراطورية األمريكية ثبلثية الثروة الديف القوة مف الحرب األىمية
إلي ما بعد 11سبتمبر .مكتبة الشروؽ الدولية ،ط ،1القاىرة.
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 .57المسيري ،عبدالوىاب :)2004( .موسوعة الييود والييودية والصييونية.
 .58مطر ،سميـ :)2011( .المنظمات السرية التي تحكـ العالـ أخطر أسرار االستراتيجية
األمريكية في العراؽ والشرؽ األوسط .المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،ط ،1بيروت.
 .59مقار ،شفيؽ :)1992( .المسيحية والتوراة بحث في الجذور الدينية لصراع الشرؽ األوسط.
رياض الريس لمنشر والتوزيع ،ط ،1لندف.
 .60مكدوجاؿ ،والتر :)2001( .أرض الميعاد والدولة الصميبية أمريكا في مواجية العالـ منذ
 .1776ترجمة رضا ىبلؿ ،دار الشروؽ لمنشر ،ط ،2القاىرة.
 .61ميرشماير ،ج .والت ،س ،)2007( .حرب األفكار والموبي اإلسرائيمي في أمريكا .ترجمة
واعداد مدحت طو ،تقديـ عماد جاد ،نفرو لمنشر والتوزيع ،ط ،1الجيزة.
 .62ميرشماير ،جوف .ووالت :)2007( .حرب األفكار والموبي اإلسرائيمي في أمريكا .ترجمة
واعداد مدحت طو ،نفرو لمنشر والتوزيع ،ط ،1الجيزة.
 .63ميركمي ،بوؿ :)2003( .الصييونية المسيحية( .)1948-1891قدمس لمنشر والتوزيع،
ط ،2سورية.
 .64ىاشـ ،محمد :)2010( .الديف والسياسة والنبوءة بيف االساطير والشرائع السماوية .دار
الكتاب العربي ،ط ،1دمشؽ.
 .65ىالسؿ ،جريس :)2003( .النبوءة والسياسة .ترجمة محمد السماؾ ،دار الشروؽ ،ط،2
القاىرة.
 .66ىالسؿ ،جريس :)2005( .يد اهلل لماذا تضحي الواليات المتحدة بمصالحيا مف اجؿ
إسرائيؿ .ترجمة محمد السماؾ ،دارالشروؽ ،القاىرة.
 .67ىانتنجتوف ،صاموئيؿ :)1999( .صداـ الحضارات إعادة صنع النظاـ العالمي .ترجمة
طمعت الشايب ،سطور لمنشر ،ط ،2القاىرة.
 .68ىبلؿ ،رضا :)2001( .المسيح الييودي ونياية العالـ المسيحية السياسية واألصولية في
أمريكا .مكتبة الشروؽ ،ط ،2القاىرة.
 .69ىبلؿ ،رضا :)2001( .تفكؾ أمريكا .ميرجاف القراءة لمجميع ،ىيئةالكتاب ،القاىرة.
 .70والت ،س .ميرشماير،ج :)2006( .أمريكا المختطفة الموبي اإلسرائيمي وسياسة الواليات
المتحدة الخارجية .ترجمة فاضؿ جكتر ،مكتبة العبيكاف ،ط ،1الرياض.
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 .71ودورد ،بوب :)2004( .خطة اليجوـ .ترجمة فاضؿ جكتر ،العبيكاف لمنشر ،ط ،1الرياض.
 .72اليازجي ،عيسي :)2004( .المسيحية المتيودة في خدمة الصييونية العالمية .الدار الوطنية
لمنشر ،ط ،1دمشؽ.
ثانياً :األبحاث والرسائؿ العممية
 .1اجحا ،يوسؼ :)2009( .دراسة حوؿ الصييونية المسيحية مفيوميا  -نشأتيا – مخاطرىا.
 .2خيري ،طمعت :)2013( .الصييونية في الكتاب المقدس .الحوار المتمدف العدد،4093 :
المحور :العممانية ،الديف السياسي ونقد الفكر الديني  15مايو .2013
 .3صالح ،محمد :)2012( .دور جماعات الضغط في صناعة القرار السياسي في الواليات
المتحدة األمريكية .الحوار المتمدف-العدد11 – 3755 :يونيو .2012
 .4عبد العاطي ،صبلح :)2006( .العممانية ،الديف السياسي ونقد الفكر الديني .الحوار
المتمدف ،العدد  23 ،1743نوفمبر .2006
 .5عدواف ،أكرـ :)2010( .المحافظوف الجدد في الواليات المتحدة األمريكية وقضية الصراع
العربي اإلسرائيمي .2008 – 1967كمية اآلداب ،قسـ التاريخ واآلثار ،الجامعة اإلسبلمية.

الرسائؿ العممية
 .1بمخضر ،كريمة :)2006( .األصولية السياسية المعاصرة مف خبلؿ الرؤية الصييونية،
دراسة عقدية تحميمية .رسالة ماجستير ،جامعة الجزائر بف يوسؼ بف خدة ،الجزائر.
 .2السباتيف ،راجح :)2007( .المسيحية البروتستانتية وعبلقتيا بالصييونية في الواليات
المتحدة دراسة عقدية تحميمية .رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية ،عماف.
 .3الطويؿ ،يوسؼ :)2011( .البعد الديني لعبلقة أمريكا بالييود واسرائيؿ وأثره عمي
القضية الفمسطينية  .2009-1948كمية الدراسات العميا ،جامعة األزىر_ غزة ،رسالة
ماجستير.
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 .4الفي ،عبد الكريـ :)2011( .الدور األمريكي في الحروب العربية اإلسرائيمية -1948
 .1982رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
ثالثاً :مراكز دراسات
 .1األسري لمدراسات :)2007( .أىـ المقاالت االسرائيمية مف الصحافة العبرية والمواقع،
ترجمة مف األخبار العبرية ،الخميس 8 ،نوفمبر .2007
 .2بف ،ألوؼ :)2008( .بياف فندؽ الممؾ داود يشير إلى تطور وتغيير في مواقؼ بوش،
المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية (مدار) ،مقاالت مترجمة27 ،يناير .2008
 .3خريساف ،باسـ :)2015(.المحافظيف الجدد قراءة في المرجعية الفمسفية والطروحات
السياسية ،مدارؾ لمدراسات والبحوث ،آخر مشاىدة 5ديسمبر .2015
 .4الريماوي ،أحمد :)2008( .دراسة :السياسة األمريكية تجاه الوطف العربي .واتا الجمعية
الدولية لممترجميف والمغوييف العرب11 ،يناير .2008
 .5شمزنجر ،ليات :)2015( .المسيحية الصييونية تؤذي إسرائيؿ .مركز دراسات "موالد"
اإلسرائيمي2 .فبراير  ،2015ترجمة مف اإلنجميزية.
 .6شميزنجر ،ليات :)2015( .ارتفاع تأثير التحالؼ السياسي بيف اليميف اإلسرائيمي
والمسيحية اإلنجيمية .مركز دراسات موالد اإلسرائيمي12 ،فبراير  ،2015ترجمة مف
العبرية.
 .7شيرازي :)2007( .أثر العامؿ الديني في االنتخابات األمريكية اإلنجيميوف والحزب
الجميوري؛ ىؿ ىناؾ تحالفات أبدية؟ معيد اإلماـ الشيرازي لمدراسات ،واشنطف.
 .8شيرازي :)2007( .دور الديف في حياة الفرد والمجتمع األمريكي ،معيد اإلماـ الشيرازي
الدولي لمدراسات ،واشنطف 5 ،مايو .2007
 .9الكاشؼ ( :)2007المسيحية الصييونية .القسـ األوؿ ،مركز الكاشؼ لممتابعة والدراسات
االستراتيجية ،مف صفحة.53-1
 .10الكاشؼ ( :)2007المسيحية الصييونية .القسـ الخامس ،مركز الكاشؼ لممتابعة
والدراسات االستراتيجية ،مف صفحة.38-1
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 .11الكاشؼ ( :)2007المسيحية الصييونية .القسـ الرابع ،مركز الكاشؼ لممتابعة والدراسات
االستراتيجية ،مف صفحة.60-1
 .12ماضي ،محمد :)2004( .اليميف المسيحي .العب سياسي أمريكي بارز!،
 Swissinfo.ch, 31أغسطس .2004
رابعاً :الصحؼ والمواقع اإلخبارية
 .1الباش ،حسف :)2012( .االنجيمية الصييونية في القدس .أخبار القدس4 ،مارس
.2014
 .2برنياع ،ناحوـ :)2015( .مقاؿ نقبلً عف يديعوت  22يناير ،2015موقع صحيفة رأي
اليوـ.
 .3البيادر السياسي" :)2016( .حكايا وخفايا" عدد الييود في الواليات المتحدة ،العدد
 27 ،1062فبراير .2016
 .4خالد ،إبراىيـ ( :)2007الشخصيات الرئيسية في تيار المحافظيف الجدد ،جوف بولتوف
ودوغبلس فايث مف أخطر رموز الػ "نيوكونز" ،صحيفة الوسط ،العدد  6 ،1642مارس
.2007
محبو إسرائيؿ21 .
 .5دكة ،عامر :)2015( .صداقة مثيرة لمجدؿ :مف ىـ المسيحيوف ّ
فبراير  ،2015موقع المصدر.

 .6دنيا الوطف" :)2015( .مايؾ ىاكابي" المرشح لمرئاسة األمريكية :الضفة جزء مف
إسرائيؿ.
 .7سباناوس ،نانسي :)2003( .فضح نبوءة المسيحية الصييونية ،ترجمة ثابت عكاوي،
مجمة كنعاف ،العدد  ،115اكتوبر .2003
 .8شاشة نيوز :)2015( .الكنيست يطمؽ لوبي "الحمفاء المسيحييف" 23 .يوليو .2015
 .9الشيخ ،سامي :)2006( .حركة اإلصبلح البروتستانتي (لوثر ،زونجمي ،كالفف) .دراسة،
موقع دنيا الوطف 8 ،يناير .2006
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 .10صالح ،محمد :)2006( .السياسة والتقاليد لمجماعات اليمينية في أميركا ،قضايا تبدأ
مف أبحاث الخبليا الجذعية وتنتيي بالحد مف اليجرة وتمر بقيـ العائمة ،جريدة الشرؽ
األوسط 20 ،اكتوبر  2006العدد .10188
 .11عمي ،عادؿ :)2004( .آيديولوجية العنؼ حينما تصبح استراتيجية سياسية وعسكرية.
صحيفة الشرؽ األوسط 11 ،يوليو  2004العدد . 9357
 .12العنزي ،مفرح :)2009( .ادفع دوال اًر تقتؿ عربياً .جريدة األنباء الكويتية ،العدد
15 ،14399يناير .2009
 .13قدس :)2015( .القناة اإلسرائيمية الثانية :المسيحيوف الصياينة يخدموف مخططات ىدـ
األقصى 14 ،فبراير .2015
 .14المدىوف ،لؤي :)2009( .عدـ نزاىة الراعي األمريكي جعؿ إسرائيؿ تتمادي في تجسيد
ييودية الدولة ،دنيا الوطف ،دراسة7 ،سبتمبر .2009
 .15المصدر :)2015( .مرشح جميوري في زيارة لممستوطنات "الضفة الغربية جزء ال يتج أز
مف إسرائيؿ"

 19 ،أغسطس .2015

 .16مكي ،عماد :)2006( .تحالؼ الصييونية المسيحية مع المحافظيف الجدد ،الجزيرة.
نت 27 .ديسمبر .2006
 .17المنشاوي ،محمد :)2006( .المفاىيـ األساسية لممسيحية الصييونية .الجزيرة نت26 ،
ديسمبر .2006
 .18النعامي ،صالح" :)2015( .عتيرات كوىنيـ" ذراع إسرائيؿ لتيويد القدس .العربي
الجديد 20 ،أبريؿ .2015
خامساً :مواقع اإلنترنت
 :2008 ،CNNالبابا يخاطب األمـ المتحدة بشأف األخبلؽ وحقوؽ اإلنساف 18 .مايو .2008
http://edition.cnn.com/arabic/2008/world/4/18/Pope.UN/index.html
العيد ،قاسـ :)2008( .الصييونية المسيحية .موقع األلوكة الثقافية.2008\1\6 ،
/http://www.alukah.net/culture/0/18754
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الغيث ،خالد :)2004( .الجذور التوراتية لمسياسة الغربية .دراسة ،مفكرة اإلسبلـ ،اإلثنيف 16
فبراير .2004
http://islammemo.cc/2004/02/16/3867.html
البنداري ،عرفة :)2015( .السفارة المسيحية يد إسرائيؿ الثانية لتحقيؽ حمـ العودة .دوت مصر
 22فبراير http://www.dotmsr.com .2015
بيركويتز ،بيؿ :)2006( .اليميف المسيحي يعزز مف الضغط لصالح إسرائيؿ .المكتب الوطني
لمدفاع عف االرض ومقاومة االستيطاف ،منظمة التحرير الفمسطينية.
http://nbprs.ps/page.php?do=show&action=leb15
أبو شرخ ،خالد :)2011( .الصييونية المسيحية .مواضيع وابحاث سياسية ،الحوار المتمدف-
العدد 16 – 3518 :أكتوبر .2011
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=279749
الحاج ،أحمد :)2008(.دور الموبي اإلسرائيمي في عزؿ عرفات سياسياً وحصاره وتصفيتو الجزء
األوؿ ،موقع واتا 13 ،مارس .2008
http://www.wata.cc/forums/archive/index.php/t-24998.html
الخطيب ،باسؿ :)2006( .السياسة األمريكية ونبوءات التوراة واإلنجيؿ .دراسة ،دنيا الوطف،
تاريخ النشر  30أبريؿ .2006
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/43700.html
عبد العاؿ ،عمي :)2007( .المحافظوف الجدد منظروف لخراب العالـ .موقع المجنة العربية
لحقوؽ اإلنساف ،دراسة 7 ،أكتوبرر.2007
http://www.achr.eu/art230.htm
الجزيرة :)2014( .الحزب الجميوري 17 .سبتمبر .2014
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http://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/9/17/
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9
%8A
نيوؼ ،حياف :)2006( .صقور الديمقراطي يحمّقوف فوؽ الكونغرس بدعـ ييودي سبقوا
المحافظيف الجدد لمحروب وكانوا "آباء شرعييف" ليـ .موقع العربية 02 ،نوفمبر .2006
http://www.alarabiya.net/articles/2006/11/02/28754.html
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