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 ما هي الصهيونية املسيحية األصولية الغربية؟
What is Western Fundamentalist 

Christian Zionism? 

Middle East Council of Churches. 

Limassol, Cyprus. Revised Edition, 

August 1988. 

 

الشعب "لئن كانت الصهيونية العمالية قد توسَّلت، لبناء دولة إسرائيل، أسطورة 
الذي يحتاج إىل مالذ، فقد جاءت الصهيونية التصحيحية تستغل أسطورة " املضطهد

أرض "، الذي حقق نبوءات التوراة، لتدعم سلطة هذه الدولة على "الشعب اخملتار"
، الذي يرى أنَّ "الصهيونية املسيحية"، كما جاء يؤازرها على ذلك مذهب "إسرائيل

جلديد أيضًا، ويسوِّغ احتاللها على أسس الهوتية إسرائيل قد حققت نبوءات العهد ا
 .وكتابية

، على تنمية قوة ١٩٧٧وقد تضافرت عوامل عدة، منذ انتخاب بيغن سنة 
كمذهب ديني مسيَّس جدًّا وملتزم تأييد اجلناح التصحيحي من " الصهيونية املسيحية"

كتيِّب إذ يعرض وال. احلركة الصهيونية وتعزيز سيطرة إسرائيل على األراضي احملتلة
، وألبرز شخصياته، "الصهيونية املسيحية"بإيجاز لتاريخ النمط األصويل الغربي من 

وأهم مفاهيمه وعقائده الالهوتية، واملشكالت التي يثيرها يف وجه املسيحيين يف 
الشرق  واملسيحية إجماالً، يعبِّر عن موقف جملس كنائس الشرق األوسط املناهض 

فهو يأخذ، من وجهة النظر الالهوتية، . لصعيدين النظري والعمليلهذا املذهب، على ا
تقليلهم من أهمية يسوع املسيح املركزية، " الصهيونية املسيحية"على منظِّري 

فعند وليم فان در (وصرفهم االهتمام إىل اخلالص والدينونة من بعد إعادة تعريفهما 
من أجل دولة إسرائيل هوفن، مثالً، أنَّ املسيحيين سيحاسبون بحسب عملهم 

أما من وجهة النظر العملية، فهو إذ يؤكد احترامه حلرية املعتقد وحق ). ونصرتها
املسيحيين، كغيرهم من الناس، يف أنْ يلتزموا القضية السياسية التي يمليها ضميرهم 

ا كل حماولة لتقديس أية أيديولوجية سياسية أو أية دولة ووضعهم" عليهم، إالَّ أنَّه يعدُّ
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أمرًا يستدعي التساؤل من الناحيتين " فوق متناول النقد البشري أو املعايير اخللقية
 .الكتابية والالهوتية معًا

بالرد النظري على ) وربما كان ذلك لصغر حجمه(والكتيِّب، وإنْ كان ال يعنى 
لكنائس " مذكِّرة"املزاعم الالهوتية التي يرفضها، فهو يرمي عمليًا إىل أنْ يكون 

وأيديولوجيتها وأهدافها، وحتث " الصهيونية املسيحية"األرض حتذرها من خماطر 
، "الصهيونية املسيحية"املسيحيين عامة، وال سيما اإلجنيليين الغربيين املتميزين من 

على اطِّراح هذه الظاهرة واعتبارها بدعة تخالف أصول تفسير الكتاب املقدس، 
العداء، وتعمل على تقويض مساعيها نحو الوحدة وتناصب كنائس الشرق األوسط 

  .والتفاعل البنَّاء مع باقي أديان املنطقة

 حسني زينة



 

 
 

  

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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