
 املفاىيم األساسية للمسيحية الصهيونية
 

محل غالبية املهاجرين األوروبيني إىل األراضي األمريكية العقيدة الربوتستانتية األصولية اليت كانوا 
 17ومنذ بداية أتسيس الدولة األمريكية يف القرن الـ. حياولون تطبيقها يف جمتمعاهتم ومل ينجحوا

.  وتستانتية دورا كبريا يف تشكيل ىوية الدولةلعبت الرؤى األصولية املسيحية الرب
 

املسيحية الصهيونية  
أتثرت العقيدة الربوتستانتية كثريا ابليهودية، ونتج عن ىذا التأثر تعايش يشبو التحالف املقدس بني 

الربوتستانتية واليهودية بصورة عامة، وخلقت عالقة أكثر خصوصية بني الصهيونية اليهودية 
. ة األصوليةوالربوتستانيت
 

وتتميز الربوتستانتية يف الوالايت املتحدة بصفتني ديكن من خالهلما فهم حماور حركة املسيحية 
: الصهيونية

. ىيمنة االجتاه األصويل على الربوتستانتية• 
. سيطرة التهود على األصوليني الربوتستانتيني• 

بضرورة " لة إسرائيلقبل أتسيس دو" Christian Zionismوآمنت املسيحية الصهيونية 
عودة الشعب اليهودي إىل أرضو املوعودة يف فلسطني، وإقامة كيان يهودي فيها ديهد للعودة الثانية 

.  للمسيح وأتسيسو ململكة األلف عام
ومتثل فكرة عودة اليهود إىل فلسطني حجر األساس يف فكر املسيحية الصهيونية، لذا كانت فكرة 

اليت آمن هبا املسيحيون الربوتستانت قبل إديان اليهود " فلسطنيوطن قومي لليهود يف "إنشاء 
.  أنفسهم هبا ىي أىم ما جيمع بني الطرفني

 
ومصطلح املسيحية الصهيونية مل يتم اإلشارة إليو كثريا قبل حقبة التسعينيات من القرن املاضي، 

 Protestantوتصنف ىذه املدرسة ضمن مجاعات حركة الربوتستانت اإلجنيليني 

Evangelical  مليون عضو يف كل قارات العامل 130، وهلذه احلركة ما يقرب من .
 

، وأصبح يطلق على من "املسيحية اليت تدعم الصهيونية"وديكن تعريف املسيحية الصهيونية أبهنا 
".  مسيحيني متصهينني"ينتمون إىل ىذه احلركة اسم 



 
.  ق نبوءة هللا من خالل تقدمي الدعم إلسرائيلوتتلخص فكرة ىذه احلركة يف ضرورة املساعدة لتحقي

 
وتريد املسيحية الصهيونية إعادة بناء اهليكل اليهودي يف املوقع الذي يقوم عليو املسجد األقصى 

، كون "فلسطني"ويف نظرىم يتم ذلك عن طريق حتقيق ىيمنة إسرائيلية كاملة على كل . اليوم
حيية الصهيونية أن من شأن القيام بذلك تعميم الربكة وتعتقد املس(. األرض املوعودة)فلسطني ىي 

.  اإلهلية على العامل كلو
 

نشأة احلركة  
، حيث مت ربطها 17يف إجنلًتا يف القرن الـ -كما نعرفها اليوم-نشأت املسيحية الصهيونية 

ابلسياسة ال سيما بتصور قيام دولة يهودية حسب زعمها لنبوءة الكتاب املقدس، ومع بدء 
رات الواسعة إىل الوالايت املتحدة أخذت احلركة أبعادا سياسية واضحة واثبتة، كما أخذت اهلج

.  بعدا دوليا يتمثل يف تقدمي الدعم الكامل للشعب اليهودي يف فلسطني
 

وتتصل جذور ىذه احلركة بتيار ديين يعود إىل القرن األول للمسيحية ويسمى بتيار األلفية 
(Millenarianism)ة ىي معتقد ديين نشأ يف أوساط املسيحيني من أصل يهودي، ، واأللفي

وىو يعود إىل استمرارىم يف االعتقاد أبن املسيح سيعود إىل ىذا العامل حماطا ابلقديسني ليملك يف 
.  األرض ألف سنة ولذلك مسوا ابأللفية

 
ىت مبجيء املسيح، ىناك تفسري اعتمد اترخييا يف العقيدة املسيحية ينص على أن األمة اليهودية انت

وأن خروج اليهود من فلسطني كان عقااب هلم على صلب السيد املسيح، وأن فلسطني ىي إرث 
تبنت مقولة أن  16املسيح للمسيحيني، إال أن ظهور حركة اإلصالح الديين يف أورواب يف القرن الـ

عدا إهليا يربط اليهود ، وأهنم األمة املفضلة عند الرب، وأن ىناك و"اليهود ىم شعب هللا املختار"
بفلسطني، لذا ارتبط اإلديان املسيحي الربوتستانيت بعد حركة اإلصالح ابإلديان بعودة املسيح الثانية 

. بشرط قيام الكيان الصهيوين على كل أرض فلسطني
 



، وظهرت مدرستان، الربيطانية 19وحدث انقسام بني منظري املسيحية الصهيونية يف القرن الـ
ظرية حتول اليهود للمسيحية قبل عودهتم لفلسطني كمسيحيني، واألمريكية اليت آمنت الداعمة لن

.  أبن اليهود سيعودون إىل فلسطني كيهود قبل حتوهلم للمسيحية
 

ورأس فكر املدرسة األمريكية القس األيرلندي جون نيلسون داريب الذي يعترب مبثابة األب الروحي 
.  يةحلركة املسيحية الصهيونية األمريك

 
عاما بشر داريب لنظريتو بكتابة العديد من املؤلفات اليت فصلت رؤيتو لنظرية عودة  60وخالل 

وقام داريب بست زايرات تبشريية للوالايت املتحدة، ومن مث أصبح . املسيح الثانية، ونظرية األلفية
.  داعية مشهورا ومدرسا لو أتباع كثريون

سة من أشهرىم داويت مودي الذي عرف بًتوجيو لنظرية ومحل لواء احلركة من داريب عدة قساو
وأكد  1887عام " املسيح آت"، وويليام يوجني بالكستون الذي ألف كتاب "شعب هللا املختار"

إال أن أكثر املنظرين تطرفا كان القس . اليهودي طبقا لقراءتو للتوراة يف فلسطنيفيو على نظرية حق 
، وىو الكتاب 1917عام " إجنيل سكوفيلد املرجعي"سايروس سكوفيلد الذي ألف كتااب عنوانو 

. الذي أصبح مبثابة املرجع األول حلركة املسيحية الصهيونية
ة املسيحية الصهيونية عضو الربملان الربيطاين اللورد ومن أشهر السياسيني الذين أسهموا يف منو حرك

شافتسربي، وكان شافتسربي مسيحيا حمافظا وعلى عالقة جيدة بصانعي السياسة الربيطانيني يف 
ذكر شافتسربي يف مقال نشر يف دورية شهرية  1839ويف العام . 19منتصف القرن الـ

Quarterly Review  ىل فلسطني أبعداد كبرية، حىت جيب أن نشجع عودة اليهود إ"أنو
عاما من ظهور احلركة  57، وكان ذلك قبل "يستطيعوا مرة أخرى القيام ابلرعي يف سامراء واجلليل

شعب بال "الصهيونية العاملية، وكان اللورد شافتسربي ىو أول من وصف اليهود وفلسطني قائال 
".  لوطن بال شعب.. وطن

 
، "الصهيونية املسيحية"احلديثة ىو أول من استخدم مصطلح يعد تيودور ىرتزل مؤسس الصهيونية 

، بعد ذلك تطور املصطلح ليأخذ "املسيحي الذي يدعم الصهيونية"وعرف املسيحي املتصهني أبنو 
اإلنسان الذي يساعد هللا لتحقيق نبوءتو من خالل دعم "بعدا دينيا، وأصبح املسيحي املتصهني ىو 

من مساعدتو على حتقيق برانجمو اإلجنيلي من خالل جسد الوجود العضوي إلسرائيل، بدال 
".  املسيح



 
تيودور ىرتزل نفسو آمن وطرح فكرة الدولة اليهودية ومل تكن دوافعو دينية ابألساس، فهو قومي 

علماين، وأعلن استعداده لقبول استيطان اليهود يف أوغندا أو العراق أو كندا أو حىت األرجنتني، أما 
صهينون فقد آمنوا أبن فلسطني ىي وطن اليهود، واعتربوا ذلك شرطا لعودة املسيحيون املت

. املسيح، لذا انتقدوا املوقف املتساىل من قبل تيودور ىرتزل
 

أدبيات حركة املسيحية الصهيونية 
مشروع إعادة بناء اهليكل اليهودي "تلتقي احلركتان الصهيونية اليهودية والصهيونية املسيحية حول 

لذا فاهلدف الذي تعمل احلركتان على حتقيقو ". الذي يقوم عليو املسجد األقصى اليوم يف املوقع
ومن " أرض اليهود املوعودة"يتمحور حول فرض سيادة يهودية كاملة على كل فلسطني بدعوة أهنا 

.  شأن ذلك أن يؤدي إىل تعميم الربكة اإلهلية على كل العامل
الذي أيد فكرة وطن "مع صدور وعد بلفور  1917العام وترمجت معتقدات ىذه احلركة بداية يف 

وافق أغلب الربوتستانت األمريكيني على ىذه الفكرة واعتربوا تنفيذىا " قومي لليهود يف فلسطني
. واجبا دينيا راسخا

 
وأتثرت املسيحية الصهيونية بثالثة توجهات جيمع بينها خلفية التفسري الديين املعتمد على 

، ورغم تباين ىذه التوجهات وتناقضها بعضها مع بعض أحياان، فإن التفسري النصوص التوراتية
: واحلركات الثالث ىي. احلريف للتوراة واإلديان بضرورة مساعدة إسرائيل مجع بينهم

. حركة هتتم بقضية هناية العامل ومؤشراتو. 1
. حركة هتتم بقضية التقرب من اليهود من أجل املسيح. 2

. لدفاع عن إسرائيل وعلى مباركتها ودعمها بكل ما ىو ممكن ومتاححركة تركز على ا. 3
:  وأىم ما جيمع بني املسيحية الصهيونية واليهودية اليوم ديكن تلخيصو يف ثالث نقاط أساسية

. الًتاث املسيحي اليهودي املشًتك. 1
. األخالق اليهودية املسيحية. 2

. االلتزام األديب واألخالقي بدعم إسرائيل. 3
جم حركة املسيحية الصهيونية أفكارىا إىل سياسات داعمة إلسرائيل، وتطلب ذلك خلق تًت

لذا قامت حركة املسيحية الصهيونية إبنشاء . منظمات ومؤسسات تعمل جبد حنو حتقيق ىذا اهلدف
ومؤسسة االئتالف " اللجنة املسيحية اإلسرائيلية للعالقات العامة"العديد من املؤسسات مثل 



، ومن أىداف ىذه املؤسسات دعم إسرائيل لدى املؤسسات "لوطين من أجل إسرائيلالوحدوي ا
.  األمريكية املختلفة، السياسي منها وغري السياسي

 
مليوان من أتباع الصهيونية املسيحية داخل الوالايت املتحدة وحدىا،  40وىناك ما يقرب من 

.  ز يف كل قطاعات اجملتمع األمريكيويزداد أتباع تلك احلركة خاصة بعدما أصبح هلا حضور ابر
 

حمطة تلفزيونية،  100ويشهد اإلعالم األمريكي حضورا متزايدا هلم حيث إن ىناك ما يقرب من 
. ألف قسيس 80حمطة إذاعية ويعمل يف جمال التبشري ما يقرب من  1000إضافة إىل أكثر من 

 
وصلت إىل درجة إديان بعض من شغل  وامتد نفوذ احلركة إىل ساسة الوالايت املتحدة بصورة كبرية

" دديقراطي"الرئيسان السابقان جيمي كارتر . البيت األبيض مبقوالت احلركة واالعًتاف هبذا علنيا
كاان من أكثر الرؤساء األمريكيني إدياان والتزاما مببادئ املسيحية " مجهوري"وروانلد ريغان 

.  الصهيونية
 
 

: املصدر 
 موقع تقرير واشنطن


