
 حتالف اليمني ادلسيحي واليهودية الصهيونية
 

ىشام سالم  
 
 

أكدت دراسة حديثة للباحثني األمريكيني ستيفني والت وجون مريشيمر أنو بعد هناية احلرب الباردة 
مل يعد ىناك مربر منطقي الستمرار العالقات اخلاصة بني الوالايت ادلتحدة وإسرائيل بشكلها احلايل، 

ال يتماشى مع السياسات اإلسرائيلية دلا فيها من " دئ الدميقراطية ادلشرتكةادلبا"كما أن مربر 
. انتهاكات حلقوق اإلنسان وللقوانني الدولية

 
وتوحي الدراسة أبن جذور خطر اإلرىاب اليت تواجو الوالايت ادلتحدة اليوم متعلقة ابستمرار الدعم 

نظرا لصعودىا دلرتبة القوة العسكرية " ةدولة بال حيل"األمريكي إلسرائيل، وإن إسرائيل مل تعد 
وىذا ما يفرض البحث عن األسباب األخرى اليت تعتمد عليها . األوىل بال منازع يف ادلنطقة

. الوالايت ادلتحدة يف تقدمي الدعم إلسرائيل
 
 

حتالف اليمني ادلسيحي واللويب اإلسرائيلي 
بة للحزب اجلمهوري، مث أضيف إىل كان احلصول على دعم الربوتستانت األصوليني مهما ابلنس

ذلك قناعة مفادىا أن احلزب حباجة إىل دعم الطبقات ادلتوسطة أيضا وليس فقط شرحية متدينة 
. بعينها

وكان ىناك إدراك أبن السياسات االقتصادية للجمهوريني تضر نفس الطبقات اليت يسعى احلزب 
د احلر ما يقلص من الربامج احلكومية إىل كسب أتييدىا، حيث إن احلزب متمسك مببادئ االقتصا

. اليت تدعم الطبقات ادلتوسطة وادلنخفضة الدخل
 

فما ادلربر الذي سيقنعهم بتأييد احلزب اجلمهوري رغم سياساتو الضارة؟ ووجد اجلمهوريون اإلجابة 
وىكذا بدأ التيار . Family Values" ادلبادئ األسرية"أو " ادلبادئ ادلسيحية"فيما يسمى 

يين يدعي أنو احملافظ الرئيس على األخالقيات ادلسيحية األصيلة اليت فقدت يف اجملتمع نتيجة اليم
صعود التيارات الليربالية، وىكذا حتول احلزب اجلمهوري من حزب األثرايء إىل حزب األخالق 

. ادلسيحية
 



د، فهذا التحالف وال ينسب بداية التحالف بني الصهيونية ادلسيحية والصهيونية اليهودية ليوم زلد
انتج عن تطورات متصلة منذ زمن بعيد، فاإلميان حبتمية ظهور دولة يهودية يف فلسطني كجزء من 

النبوءة التوراتية لعودة ادلسيح أمر يعود للقرن السادس، ولكن ابستطاعتنا أن نتابع دنو ىذا 
. التحالف ابلوالايت ادلتحدة خالل القرن ادلاضي

 
ول جهد أمريكي للدعوة إلنشاء دولة يهودية ال ينسب إىل ادلنظمات من اجلدير ابلذكر أن أ

. اليهودية بل للمبشر ادلسيحي األصويل وليام بالكستون
 

محلة سياسية للضغط على الرئيس بنيامني ىاريسون من أجل دعم  1891وقد شن بالكستون عام 
ة بالكستون الظهور األول ورغم أهنا مل تسفر عن شيء، تعترب محل. إنشاء دولة يهودية بفلسطني

. للصهيونية ادلسيحية يف السياسية األمريكية
 

ورغم أن الصهيونية ادلسيحية مل ختتف دتاما يف العهود التالية، فإن عودهتا احلقيقية إىل الساحة 
عند اإلعالن عن أتسيس إسرائيل، وزادت قوة بعد االستيالء  1948السياسية كانت عام 

الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس ومرتفعات اجلوالن السورية وصحراء اإلسرائيلي على الضفة 
، حيث إن اجملتمع الربوتستانيت األصويل نظر ذلذا احلدث كتحقق 1967سيناء ادلصرية عام 

. ابنبثاق دولة يهودية بفلسطني" النبوءة التوراتية"لـ
 

" ادلسيحية اليوم"ة ويف ىذا اإلطار كتب مفكر مسيحي صهيوين مباشرة بعد احلرب يف دوري
Christianity Today " سنة القدس اآلن يف أيدي  2000للمرة األوىل منذ أكثر من

". اليهود ما يعطي دارسي الكتاب ادلقدس إمياان متجددا يف دقتو وصحة مضمونو
 

تصهني اليمني ادلسيحي األمريكي 
يكي، وحتالفو مع الصهيونية يف حقبة السبعينيات والثمانينيات حتولت ظاىرة تصهني اليمني األمر

وقبل عرض تفاصيل ىذا التحالف جيوز ذكر النقاط . اليهودية إىل عنصر دائم يف الواقع السياسي
: التالية

ال يقتصر التحالف ادلسيحي الصهيوين على ادلسرح األمريكي، فعالقة احلكومة اإلسرائيلية • 
ويقال إن دور ادلنظمات ادلسيحية . ابدلنظمات ادلسيحية الصهيونية دتثل بعدا ىاما للحلف

. ادلتصهينة يف جلب الدعم األمريكي إلسرائيل يرتفع عادة يف أوقات حكم حزب الليكود



حتالف الصهيونية ادلسيحية مع الصهيونية اليهودية ابلوالايت ادلتحدة ليس حتالفا شامال، فبعض • 
. الصهيوين يف دعم إسرائيل عناصر اللويب اإلسرائيلي غري مرحبني مبشاركة اجلانب ادلسيحي

بعكس االعتقاد السائد، التيار ادلسيحي الصهيوين ميثل قوة سياسية مستقلة عن اللويب • 
. اإلسرائيلي من حيث الفكر األيديولوجي واذلوية ودوافع تقدمي العون إلسرائيل

دأت شخصيات وازدادت صالبة ىذا التحالف قوة يف هناية السبعينيات وبداية الثمانينيات عندما ب
ابرزة من تيار اليمني ادلسيحي تقر علنا أبن دعم إسرائيل فرض ديين لكل مسيحي، فقد قال جريي 

إن  Moral Majority Movementألغلبية األخالقية "فالويل مؤسس حركة 
الوقوف ضد إسرائيل ىو كالوقوف ضد الرب، حنن نؤمن أبن الكتاب ادلقدس والتاريخ يثبتان أن "

". كل أمة بناء على كيفية تعاملها مع إسرائيل الرب جيازي
 

 Jabotinskyوقد قدم رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق مناحم بيغن جائزة جابوتنسكي 
. تقديرا لدعمو إلسرائيل 1981لفالويل عام 

 
أتسيس منظمة السفارة ادلسيحية العادلية ابلقدس هبدف تقوية الدعم  1980كما شهد عام 

أتسيس منظمة جسور للسالم أو  1976وكانت القدس شهدت عام . ي إلسرائيلادلسيحي العامل
Bridges for Peace  نعطي من "اليت تصف مهمتها يف حتقيق السالم على النحو التايل

خالل برارلنا فرصة للمسيحيني، سواء داخل أو خارج إسرائيل، للتعبري عن مسؤوليتهم الكتابية 
". جملتمع اليهوديأمام الرب كأولياء إلسرائيل ول

 
وكانت ىناك عدة عوامل ساعدت على صالبة التحالف بني الصهيونية ادلسيحية والصهيونية 

: اليهودية
ظهور اليمني ادلسيحي ما أدى إىل انتشار الفكر الصهيوين ادلسيحي داخل اليمني : أوال• 

. األمريكي
جناح جهود اللويب اإلسرائيلي ابلوالايت ادلتحدة يف تقوية دعم واشنطن إلسرائيل بعد حرب : اثنيا• 

1967 .
ومن ادلعروف أن سياسات . 1977جناح حزب الليكود يف الفوز أبغلبية الكنيست عام : اثلثا• 

 الصهيونيني رئيس الوزراء اإلسرائيلي بيغن للتوسع يف بناء ادلستوطنات حظيت بتشجيع ادلسيحيني
 Judea" يهوذا وسامرة"األمريكيني، ورمبا كان استخدامو ادلتكرر لالسم التورايت للضفة الغربية 

and Samaria  يف تصرحياتو ساعد على إحياء فكرة عودة ادلسيح وصلتها بقيام الدولة
. اليهودية عند اليمني ادلسيحي



أعلن الرئيس األمريكي آنذاك جيمي  وكشف التحالف عن نواايه يف أواخر السبعينيات، عندما
كارتر ترحيبو بفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، فقامت ادلنظمات اليهودية وادلسيحية الصهيونية 

. إبدانة تلك الفكرة من خالل إعالن نشر يف الصحف األمريكية
 

إلسرائيلية وعودة أما الرئيس اجلمهوري روانلد ريغان فكان من ادلؤمنني ابلصلة بني إنشاء الدولة ا
( أيباك)ادلسيح، وجاء ذلك يف حديث دار بينو وبني مدير جلنة الشؤون العامة اإلسرائيلية األمريكية 

. األسبق
 

وتشري دراسة ألستاذ العلوم الدينية جبامعة نورث ابرك بشيكاغو دوانلد واغنر إىل أن منظمات 
يونية اشرتكوا يف تنظيم ندوات ابلبيت اللويب اإلسرائيلي مثل إيباك وادلؤسسات ادلسيحية الصو

. األبيض حلث إدارة ريغان على مساندة ادلوقف اإلسرائيلي
 

وحضر تلك الندوات قيادات التيار ادلسيحي الصهيوين مثل جريي فالويل وابت روبرتسون وتيم 
الىاي وإدوارد ماكتري، ومستشار األمن القومي األسبق روبرت ماكفرلني، وأوليفر نورث عضو 

. رللس األمن القومي يف عهد ريغان
 

ويف واقعة تربز قوة التيار ادلسيحي الصهيوين، يكتب واغنر أنو بعد تدمري إسرائيل للمفاعل النووي 
مل يقم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بيغن ابالتصال ابلرئيس األمريكي، بل أبكرب  1981العراقي عام 

أن يشرح للمجتمع ادلسيحي األمريكي أسباب  زعماء اليمني ادلسيحي جريي فالويل طالبا منو
. الضربة اإلسرائيلية للعراق

 
ويضيف واغنر أن فالويل جنح يف إقناع الرئيس السابق للجنة العالقات اخلارجية مبجلس الشيوخ 

. جيسي ىيلمز ليصبح مؤيدا للضربة اإلسرائيلية بعدما كان من أكرب منتقديها
 

تراجع نسيب يف عهد كلينتون 
قوة التحالف ادلتصهني يف عهد الرئيس الدميقراطي بيل كلينتون ومل تظهر لو قوة كبرية على  وىبطت

: السطح لعدة أسباب منها
خالف كلينتون مع منظمة أيباك قرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك إسحق رابني أن يتعامل • 

. الصهيوين إىل اذلوامشمباشرة مع اإلدارة األمريكية دون عون منظمات اللويب ما دفع احللف 
. مل يرض معظم أعضاء اليمني ادلسيحي عن نتائج مباحثات أوسلو ودعم البيت األبيض ذلا• 



سيطرة حزب العمل على الكنيست أضعفت عالقة إسرائيل ابليمني ادلسيحي ادلتصهني حيث إن • 
. األخري عادة يفضل التعامل مع حزب الليكود

يل أتثري فوز حزب الليكود اإلسرائي
على إعادة إحياء ىذا التحالف، خاصة مع صعود  1996وابلتايل ساعد فوز الليكود ابنتخاابت 

وقد أقام نتنياىو عالقات وطيدة مع ادلنظمات ادلسيحية . بنيامني نتنياىو إىل رائسة احلكومة
. الصهيونية خالل خدمتو مندوب إسرائيل الدائم ابألمم ادلتحدة يف نيويورك

 
تو طلب نتنياىو من ادلنظمات ادلسيحية الصهيونية مجع التربعات ادلالية إلسرائيل وعند بداية خدم

بعد اخنفاض تربعات ادلنظمات اليهودية األمريكية جراء خالفات اعرتت اجملتمعات اليهودية 
. أبمريكا

 
يف . وقد شجع نتنياىو حلفاءه ابليمني ادلسيحي على شن احلمالت اإلعالمية ضد مسرية السالم

السياق قام نتنياىو بدعوة القيادات ادلسيحية األصولية األمريكية لعقد مؤدتر إبسرائيل إلعالن  ىذا
وعند عودهتم للوالايت ادلتحدة شنت تلك ادلنظمات محلة . دعم موقفها ادلعادي لعملية السالم

. إعالمية ركزت على انتقاد مقرتح تقسيم القدس
 

. ية عن سوء معاملة السلطة الفلسطينية للمسيحينيكما رددت تلك ادلنظمات ادعاءات إسرائيل
 

يف عهد جورج بوش 
عاد دور التحالف ادلسيحي اليهودي ليربز رلددا ويقوى يف عهد الرئيس اجلمهوري جورج بوش 

: االبن، وينسب ذلك لعدة أسباب
. ادلتحدة حتكم الليكود يف احلكومة اإلسرائيلية ما قوى من دور ادلسيحيني الصهيونيني ابلوالايت• 

ما قوى من نفوذ اليمني ادلسيحي ومنو التيار  2000جناح احلزب اجلمهوري يف انتخاابت • 
. ادلسيحي ادلتصهني

أيلول عزز الفكر ادلسيحي ادلتصهني، وساعد على / وقوع ىجمات احلادي عشر من سبتمرب• 
من التصدي خلطر  تقوية التحالف بني ادلنظمات اليهودية وادلسيحية ابلوالايت ادلتحدة كنوع

". اإلسالم األصويل"
ويف عهد الرئيس بوش برز دور ملحوظ للتحالف الصهيوين يف حتديد مسار السياسة األمريكية 

، ومن أمثلة ذلك احلملة اإلعالمية الشرسة اليت شنها التحالف الصهيوين ضد 2002خاصة عام 



ملة إىل تراجع بوش عن موقفو دعوات بوش إسرائيل لالنسحاب من الضفة الغربية، وأدت تلك احل
. والتوقف عن مطالبة إسرائيل ابالنسحاب

 
وظهرت يف السنوات ادلاضية منظمات ميينية مسيحية مؤيدة إلسرائيل مثل قف جبانب إسرائيل أو 

Stand for Israel اليت أسسها أحد أعضاء اليمني ادلسيحي ويدعى غاري بوار .
 

فري اإلسرائيلي يف واشنطن دانيال أايلون وزير العدل وقد حضر أول مؤدتر سنوي للمنظمة الس
. السابق جون آشكروفت إضافة إىل العديد من أعضاء الكونغرس

 
فهي إذن خطوط بيانية صاعدة وىابطة يف وجودىا وأتثرياهتا يف احمليط الثقايف والسياسي الذي تعمل 

.  فيو
 
 

: ادلصدر 
 موقع تقرير واشنطن


