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  البعد الديني يف السياسة األمريكية
  الصهيوين - جتاه الصراع العربي 

  :بيروت. يوسف احلسن. بقلم د
  .١٩٩٠مركز دراسات الوحدة العربية، 

 
يبحث هذا الكتاب يف البعد الديني لسياسة الواليات املتحدة األميركية جتاه   

وذلك من خالل عرض وحتليل . الصهيوين خاصة –العرب عامة، والصراع العربي 
لالجتاهات الصهيونية يف احلركة املسيحية األصولية األميركية، التي تشكل عنصراً 

أساسياً يف توفير بيئة مالئمة للنفوذ الصهيوين اليهودي، وترسيخ جمموعة من اآلراء 
اسات الواليات املتحاملة على العرب يف شعور الرأي العام األميركي وثقافته ويف سي

األوسطية، األمر الذي أدى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إىل  –املتحدة الشرق 
  .االنحياز إىل إسرائيل وحركتها الصهيونية

ويرى املؤلف أن االجتاهات الصهيونية شكلت عنصراً مهماً يف احلياة الثقافية   
ن العامل اجلديد خالل والسياسية األميركية منذ البداية األوىل الستيطان األوروبيي

فاملهاجرون األوائل كانوا من البيوريتانيين . النصف الثاين من القرن السابع عشر
الذين حملوا معهم التقاليد، والقناعات التوراتية، وتفسيرات العهد القديم، ) التطهيريين(

 وحمل البيوريتانيون. التي انتشرت يف إنكلترا ودول أوروبا منذ القرن التاسع عشر
معهم اللغة العبرية ودخلت، ومعها الدراسات اليهودية، يف برامج جامعة هارفارد 

وكانت العبرية من املوضوعات اإلجبارية يف اجلامعة التي . ١٩٣٦التي أُنشئت سنة 
ال يمكن قبول الطالب فيها إال إذا كان قادراً على ترجمة نص التوراة العبري األصلي 

صهيونية غير اليهودية عند حدود الدعوات واملواعظ ومل تتوقف ال. إىل الالتينية
والتبشير بعودة اليهود إىل فلسطين وإقامة وطن قومي لهم فيها، بل شاركت يف 

  .تأسيس املستعمرات اليهودية األوىل يف فلسطين
وكانت مطاردة مهاجري أوروبا للهنود احلمر يف العامل اجلديد األميركي،   

وقد خلق التشابه يف هذه . القدماء للكنعانيين يف فلسطينمشابهة ملطاردة العبرانيين 
  ).٤١ص (التجربة قناعة ووجداناً مشتركين بين أميركا وإسرائيل يف العصر احلديث 

وقد برزت يف النصف األول من هذا القرن عدة منظمات وجلان مسيحية   
جلهات تستخدم اسم فلسطين، وتهدف إىل تعبئة الرأي العام وممارسة الضغط على ا
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األميركية الرسمية ملصلحة الصهيونية السياسية، وشارك يف عضويتها قيادات دينية 
. بروتستانتية إضافة إىل مسؤولين حكوميين وسياسيين وصحافيين ورجال أعمال
. ويُعتبر الرئيس األميركي ولسون أحد الرؤساء األكثر تأثراً بالصهيونية منذ طفولته

ان ابن أحد رجال الكنيسة اإلجنيلية املسيحية، وبدأ يرى فقد نشأ يف بيئة دينية، إذ ك
نفسه أنه قد أُعطي الفرصة التاريخية خلدمة رغبة الرب بتحقيقه البرنامج الصهيوين، 

ومما ال شك فيه أن استجابة ولسون، . من دون النظر يف نتائجه السياسية واخللقية
السياسية كانت طبيعية، فأيد بحكم ثقافته التوراتية، للدعاوى الصهيونية اليهودية 

لليهود الوارد يف وعد بلفور " الوطن القومي"مقترحاتها وخصوصاً تغييره الصطالح 
وكان إيمان الصهيونية املسيحية قبل تأسيس . إىل الوطن القومي للشعب اليهودي

دول إسرائيل ينصب على عودة اليهود كشعب إىل أرضه املوعودة يف فلسطين، وإقامة 
وطني فيها، تمهيداً للعودة الثانية للمسيح وتأسيسه مملكة األلف عام السعيد، كيانه ال

وبعد قيام الدولة، أخذت الصهيونية املسيحية تنظر إىل إسرائيل كحدث، وإشارة تؤكد 
وصار املؤمن بهذه املعتقدات يرى يف دعم دولة إسرائيل . معتقداتها الالهوتية

  ).٢٥ص (املسيح  وتثبيتها تعجيالً ليوم اخلالص بعودة
ويشير الكاتب إىل أن األصل يف املسيحية، على املستوى العقيدي، هو مبدأ 

وعلى الرغم من االعتراف بمبدأ فصل الكنيسة عن الدولة، . الفصل بين الدين والدنيا
كما أن تأثير الدين يف احلياة . فإن هذا الفصل مل يؤد إىل فصل الدين عن السياسة

ويعد املوقف . زج بالتعليم والطب واألعمال والفنون والسياسةاألميركية امتد ليمت
وقد أدى هذا اخللط . األميركي من إسرائيل النموذج الواضح الختالط الدين بالسياسة

إىل وجود نوع من االنفعالية الدينية الباطنة التي تدخل يف صلب البيانات 
فقد درجوا على . نيونوالتصريحات التي يلقيها القادة السياسيون والزعماء املد

استخدام رسوم خطابية تستقى عادة من العهد القديم الذي يدور، يف أغلبيته، حول 
  .تاريخ إسرائيل ومستقبلها

بداية نهوض احلركة الصهيونية املسيحية كعالمة فاصلة  ١٩٧٦وتُعد سنة 
صحف وأطلقت . يف تزايد قوة هذه احلركة وتأثيرها وإمكاناتها يف الواليات املتحدة

تأثير  -١: ، وذلك ملا يلي"سنة اإلجنيليين األصوليين"كثيرة على هذه السنة تسمية 
وانعكاس ذلك على أوساط الكنيسة اإلجنيلية  ١٩٦٧االحتالل اإلسرائيلي للقدس سنة 

واألصولية، وبروز قيادات مسيحية صهيونية، ونشر كتب وإخراج أفالم سينمائية 
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ارتر إىل البيت األبيض والدور املتزايد للدين يف وصول ك -٢متعاطفة مع إسرائيل؛ 
تويل  -٣جناحه، وإعالنه أن تأسيس إسرائيل املعاصرة هو حتقيق للنبوءة التوراتية؛ 

، مما أعطى املشروعية للتطرف الديني ١٩٧٧بيغن رئاسة حكومة العدو سنة 
ل يف عالقات حتوّ  -٤والستخدام اإلشارات التوراتية لتبرير استراتيجيات الصهيونية؛ 

 -٥املنظمات الصهيونية اليهودية باحلركة املسيحية األصولية لتصبح حلفاً طبيعياً؛ 
وصول اليمين السياسي إىل احلكم يف الواليات املتحدة مع جميء ريغان الذي بنى 

ظهور وانتشار الكنيسة املرئية  -٦براجمه السياسية واالقتصادية على مبادئ دينية؛ 
، وتشكل "إجنيليو  التلفزيون"البرامج الدينية والتلفزية ممن يسمون وقادتها من جنوم 

. الشؤون السياسية املادة الرئيسية لهذه البرامج، وهي مملوءة باالجتاهات الصهيونية
كما تساهم مواردها املالية يف دعم منظمة النداء اليهودي املتحد وسندات إسرائيل 

  ).٨٧ص (
ت املهمة يف الكنيسة املرئية، مثل جيري ويعدد الكاتب عدداً من الشخصيا

فولويل صاحب برنامج ساعة من إجنيل الزمن، والذي يقف إىل جوار إسرائيل باعتبار 
وهو زعيم منظمة األغلبية األخالقية التي تستخدم أكثر . أن معارضتها معارضة لله

برتسون ثم باتْ رو. من ألف حمطة إذاعية ملناصرة إسرائيل ودعم أهدافها التوسعية
الذي يمتلك شبكة اإلذاعة املسيحية والعديد من اجلامعات، وهو ينظر إىل العرب على 

كما تبرز أهمية . أنهم أعداء الله ألن صراعهم ضد إسرائيل حتد لإلرادة اإللهية
روبرتسون ومؤسساته املنظمة يف طموحاته السياسية للوصول إىل رئاسة اجلمهورية 

مليون مسيحي أصويل أصبحوا  ٢٢وصاً أن أكثر من ، وخص١٩٨٨يف انتخابات سنة 
  .أعضاء يف احلزب اجلمهوري بفعل نشاطه

وهناك أيضاً القس جورج أوتيس زعيم منظمة رعوية املغامرة الكبرى، والذي 
وقد افتتح حمطة إذاعية يف اجلنوب اللبناين بعد الغزو اإلسرائيلي . يؤيد إسرائيل بقوة

  .تماعية عديدة بعد ذلك، كما قام بأعمال اج١٩٨٢سنة 
ويعتبر مايك إيفانز من أكثر األصوليين إعالناً فيما يخص عالقاته بإسرائيل، 

ويناشد ". مفتاح أميركا للبقاء: إسرائيل"وهو صاحب برنامج استعراضي مرئي شهير 
إيفانز الشعب األميركي التقدم لتأييد أفضل صديق ألميركا، وذلك بتوقيع إعالن 

. ، ألن الرب أمره بوضوح بإنتاج هذا البرنامج اخلاص بإسرائيلالبركة إلسرائيل
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وينشر إيفانز إعالناته بشأن براجمه باللغة العبرية، ويصف نفسه فيها بأنه رئيس 
  ).١٢٢ص (جماعة عشاق إسرائيل 

وقد شكلت احلركة املسيحية األصولية العديد من جماعات الضغط، وتعاونت 
  :وأهم تلك اجلماعات. ن احملافظ يف عهد ريغانمع جماعات أُخرى يف حركة اليمي

وتأسست هذه اجلماعة بعد قرار . القدس –السفارة املسيحية الدولية   -١
وتنفذ السفارة . ١٩٨٠حكومة العدو باعتبار القدس عاصمة أبدية أزلية إلسرائيل سنة 

وأنشأت شبكة من أجهزة النشر . جل إسرائيلبرناجماً صهيونياً بإقامة الصلوات من أ
كما نظمت التظاهرات واملسيرات، . واملعلومات لنشر سياساتها املؤيدة إلسرائيل

وعقدت املؤتمرات الصحافية، وقدمت العرائض، ونظمت الرحالت السياسية إىل 
ئس إسرائيل، باإلضافة إىل قيامها بتسويق السندات واملنتوجات اإلسرائيلية بين الكنا

  .املسيحية وبين أعضائها يف أميركا
لدعوة ١٩٧٩سبتمبر /وتأسست يف أيلول. املائدة املستديرة الدينية -٢

أميركا إىل التعاون االستراتيجي مع إسرائيل، وإىل نقل سفارتها إىل القدس طبقاً 
ويشكل احلديث عن دعم إسرائيل وأمنها وعاصمتها املوحدة حمور . لتعاليم التوراة

 .نظمة ونشاطهامنشورات امل
وتركز هدفها على إنشاء املعبد يف القدس باعتباره . مؤسسة جبل املعبد -٣

واحدة من آخر اإلشارات التي تسبق العودة الثانية للمسيح، ولذلك فهي جتمع األموال 
 .وتمارس الضغوط إلقامة املعبد مكان املسجد، وتدفع أنصارها إىل هدمه

 ١٩٨٠وأُنشىء سنة . مؤتمر القيادة املسيحية الوطنية من أجل إسرائيل -٤
بائتالف عدة جماعات ومنظمات وقيادات صهيونية غير يهودية، لتطوير جبهة 

 .موحدة من أجل دعم إسرائيل داخل أميركا
 ١٩٧٥وتأسست هذه املنظمة سنة . املسيحيون املتحدون من أجل إسرائيل -٥

ين املسيحي بإصدار نشرات إخبارية شهرية لتأييد بهدف تعزيز املوقف الصهيو
احلكومة اإلسرائيلية ودعم أطماعها التوسعية، باإلضافة إىل تنظيم الرحالت إىل 

 .إسرائيل واملشاركة يف احتفاالتها الدينية
وتكرس هذه املنظمة نفسها . املصرف املسيحي األميركي من أجل إسرائيل -٦

ة والتوسعية وخصوصاً شراء األراضي  العربية، خلدمة إسرائيل وسياساتها التهويدي
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وبناء املستعمرات، وتوفير فرص التدريب العسكري املتقدم لإلسرائيليين يف أميركا 
 ).١٤٧ص (

ويؤكد مؤلف الكتاب أن مستقبل احلركة املسيحية األصولية األميركية سيشهد 
ينة ألهمية احلركة رؤية الصها -١: توثقاً للعالقة بإسرائيل لعدة  اعتبارات أهمها

وفائدتها االستراتيجية واستبعاد القضايا اخلالفية، كتحريم اإلجهاض والقضايا 
أهمية احلركة يف توفير رأي عام أميركي مناصر  -٢االجتماعية بوجه عام؛ 

ومتواصل وبصورة مؤثرة يف صنع القرار األميركي، وخصوصاً يف جمال املعونات 
اسم مشترك بين الفكر الصهيوين والفكر املسيحي وجود ق  -٣والدعم الالحمدود؛ 

األصويل من حيث االعتقاد بالقوة واعتبارها الطريق الصحيح لتحقيق األهداف 
فإسرائيل والقوى املسيحية األصولية تعتقد بصنع األسلحة الذرية . السياسية

 ).١٦٧ص (وبالتسليح األميركي إلسرائيل من أجل هزيمة العرب والسوفيات معاً 
ذا، إضافة إىل عوامل أخرى عديدة مثل استقرار فكر احلركة املسيحية ه

ولذلك، فإن . األصولية يف نسيج اجملتمع األميركي، وضعف املعارضة الداخلية
مواجهته تكون من خالل إقامة جسر دائم ومتواصل بين املفكرين العرب وتلك احلركة، 

ديانة املسيحية، وإيضاح وتنظيم حمالت لتوضيح مدى ابتعاد تلك احلركة عن ال
الصورة احلقيقية لإلسالم والقضية الفلسطينية، وخصوصاً فيما يتعلق بحقوق 

ويتم ذلك باستخدام وسائل التقنية احلديثة التي تستخدمها احلركة، . اإلنسان
باإلضافة إىل دور الكنائس العربية يف عالقاتها بالكنائس األميركية واحلوار 

  .اليهودي بصورة عامة –اإلسالمي  –املسيحي 
ولعل أبرز األخطاء التي تقع فيها مؤسسات سياسية ودينية عربية يف اتصالها 

لكن . بالهيئات الدولية املماثلة، هو تركيزها على قضية أحادية تخص اجلانب العربي
النظرة املتعددة والشمولية يف التعاون واحلوار تؤدي، يف أغلب األحيان، إىل تقدير 

  ).٢٠٥ص (ا ذات االهتمام اخلاص أفضل للقضاي
 جورج املصري



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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