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سياسة
واألزمات في العالقة بني الطرفني ،علمًا
ّ
بأن قائمة املشاركني تضم كتابًا أتراكًا
وصهاينة.
ف ـص ــول هـ ــذا امل ــؤل ــف ال ـث ـمــان ـيــة تـبـحــث
ف ــي ال ـق ـض ــاي ــا ال ـخ ــارج ـي ــة وال ــداخ ـل ـي ــة
والتغييرات التي حدثت فــي العالقات
ال ـخــارج ـيــة واملـ ـج ــاالت املـحـلـيــة ف ــي كال
ّ
الـبـلــديــن ،ويــركــز ك ــل منها عـلــى قضية
مختلفة ،على النحو اآلتي:
الفصل األول« :تقديم» ّ
خصصته محررة
املؤلف ومحرره أورنا أملوغ وايسيغول
سيفر لعرض املحتوى وشرح منهجية
البحث.
ال ـف ـص ــل الـ ـث ــان ــي« :الـ ـيـ ـه ــودي ال ـجــديــد
والـتــركــي الـجــديــد :تحليل مـقــارن لبناء
األم ـ ـ ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة واإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة [كـ ـ ــذا!
– ز م] ض ـم ــن إطـ ـ ــار ال ــدي ــن وال ـح ــداث ــة
العلمانية
والعلمانية» :تراجعت الروح ِ
ِ
في تركيا منذ الخمسينيات فصاعدًا،
وب ـقــوة أك ـبــر فــي األل ـف ـيــة الـثــانـيــة ،وفــي
حالة «إسرائيل» في سبعينيات القرن
العشرين وثمانينياته .وترافق ذلك مع
صـعــود الـلـيـكــود وازديـ ــاد تــأثـيــر الــديــن
ف ــي ال ـس ـيــاســة ال ـتــرك ـيــة واإلســرائ ـي ـل ـيــة
عـلــى ج ــدول األع ـمــال م ــرة واح ــدة وإلــى
األبـ ـ ـ ــد .أصـ ـب ــح االنـ ـصـ ـه ــار بـ ــن ال ــدي ــن
والهوية القومية ،الحقيقية واملتخيلة،
أق ــوى بـعــد ه ــذه الـفـتــرات الــزمـنـيــة ،لكن
عـلــى امل ــرء أن ي ــدرك أن ــه عـلــى الــرغــم من
العلمانية املـبـكــرة للحركات «القومية
اإلســرائ ـي ـل ـيــة» وال ـتــرك ـيــة ،اح ـتــل الــديــن
مــوق ـعــا م ــرك ــزي ــا ف ــي ت ـعــريــف الــدول ـتــن
التركية واليهودية.
الفصل الثالث« :تقلص القطاع الثالث
[ال ـ ِـع ـل ـم ــان ــي] ف ــي إس ــرائـ ـي ــل وت ــرك ـي ــا»:
تكشف حاالت إسرائيل وتركيا واألمثلة
التوضيحية األكثر تحديدًا ملجموعات
املجتمع املــدنــي فــي كــا املجتمعني عن
نمط مماثل ،أحدها توسع السياسة في

املجال املدني واستخدام املجتمع املدني
ً
مـ ـج ــاال س ـيــاس ـيــا ل ـل ـت ـج ـن ـيــد وان ـت ـش ــار
ّ
أفـكــار املــؤسـســات الحكومية ومحاربة
املنافسني السياسيني.
الفصل الــرابــع« :م ــاوي مــرمــرة وتبعات
رحـلــة مـشــؤومــة» :لــم يحل الـتـقــارب في
عام  2016مسائل القدس وغزة وحماس
والـنــزاع اإلسرائيلي الفلسطيني .هذه
الـقـضــايــا ال ت ــزال تثير ال ـخــاف وتــوتــر
الوضع بني الحكومتني مع أن الطرفني
تــوصــا إل ــى شـكــل م ــن أش ـك ــال الـعــاقــة
العملية /النفعية ،إال أن الحالة املزاجية
ّ
بني تركيا و«إسرائيل» تظل صعبة.
ال ـف ـص ــل الـ ـخ ــام ــس« :والدة ت ـحــال ـفــات
وعــاقــات م ـتــدهــورة :تــركـيــا وإســرائـيــل
واليونان في شرقي البحر املتوسط»:
مـخـ ّـصــص لــدراســة ال ـت ـطــورات األخـيــرة
فــي شــرقــي الـبـحــر املـتــوســط وتــأثـيــرهــا
فـ ــي ال ـ ـظـ ــروف األمـ ـنـ ـي ــة ل ـ ـ ــدول امل ـن ـط ـقــة
وكيانها .فآثار الربيع العربي وظهور
مـنـظـمــات إرهــاب ـيــة ج ــدي ــدة وال ـه ـجــرات
الـجـمــاعـيــة زادت م ــن ع ــدم ال ـق ــدرة على
الـتـنـبــؤ ف ــي املـنـطـقــة .وبــال ـتــالــي أصـبــح
ّ
اتباع نهج استراتيجية جديدة إلزاميًا
ل ـلــدول لـحـمــايــة مـصــالـحـهــا .إن انـهـيــار
الـعــاقــات اإلسرائيلية مــع تركيا يمثل
تـحـ ّـديــا سـيــاسـيــا جــدي ـدًا لـ ـ «إســرائ ـيــل»
وله تأثير سلبي في وضعها األمني ،ما
دفعها للبحث عن خيارات أمنية بديلة
وسعت إلى إقامة تعاون إقليمي أوثق
مع اليونان وكذلك مع قبرص.
الفصل ال ـســادس« :كـيــف عــدلــت الحرب
األه ـل ـيــة ف ــي س ــوري ــا م ــن م ـي ــزان ال ـقــوى
ف ــي ال ـع ــاق ــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة-ال ـتــرك ـيــة»:
مخصص للحديث في تأثير الحرب في
سوريا في عالقات الطرفني.
الفصل السابع« :العالقات االقتصادية
بـ ــن إس ــرائـ ـي ــل وت ــركـ ـي ــا :ه ـ ــذا ال ـف ـصــل
مـ ـخ ـ ّـص ــص ل ـل ـح ــدي ــث عـ ــن اقـ ـتـ ـص ــادات

إعداد زياد منى

احتل الدين
موقعًا مركزيًا
في تعريف
الدولتين التركية
واليهودية
ال ـطــرفــن وإم ـكــان ـيــة ال ـت ـكــامــل بينهما،
فاألولى لديها قطاع زراعي صغير لكنه
متقدم ،وقطاع تكنولوجي كبير وناجح
لـلـغــايــة وص ـن ــاع ــات الـبـتــروكـيـمــاويــات
والكيماويات .تركيا لديها قطاع زراعي
ك ـب ـيــر م ــع إمـ ـ ـ ــدادات ك ـب ـيــرة نـسـبـيــا من
املياه والعمالة الرخيصة ولديها أيضًا
قطاع صناعي كبير يعتمد جزئيًا على
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات األج ـن ـب ـي ــة ف ــي صـنــاعــة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا .كـ ـم ــا أن لــدي ـهــا
مــوارد طبيعية تشكل أســاس صــادرات
ال ـب ـض ــائ ــع ش ـب ــه امل ـص ـن ـع ــة م ـث ــل مـ ــواد
ال ـب ـنــاء .ه ــذه الـصـنــاعــات تعتمد أيضًا

على العمالة الرخيصة نسبيًا.
الفصل الثامن« :توقعات الغاز الطبيعي
في إسرائيل وتركيا» :حلل هذا الفصل
إنـ ـت ــاج إس ــرائـ ـي ــل الـ ـغ ــاز وتـ ـج ــارت ــه مــع
التركيز على نحو خــاص على املرحلة
األخ ـيــرة الـتــي تبحث فيها عــن شــركــاء
ّ
لنقله وتـصــديــره .يــرى املــؤلــف أن األمــر
األخير سيؤدي في النهاية إلى وسائل
ج ــدي ــدة ل ـل ـت ـعــاون م ــع عـ ــدد ال يحصى
مـ ــن الـ ـجـ ـه ــات ال ـف ــاع ـل ــة الـ ـت ــي س ـت ـكــون
فيها تــركـيــا واح ــدة مــن أكـثــر الـشــركــات
الــواعــدة .بعد هــذا االفـتــراض ،حلل هذا
الفصل إمكانات تركيا من حيث سوق
الغاز وشبكة خطوط األنابيب والبنية
الـتـحـتـيــة لـلـطــاقــة إلظ ـه ــار ال ـط ــرق الـتــي
قدموها مزايا للمصدرين الناشئة مثل
إسرائيل.
الفصل التاسع« :تغير أسلوب السياحة
بــن إســرائـيــل وتــركـيــا :تــأمــل فــي عالقة
مـ ـضـ ـط ــرب ــة» :ك ــان ــت ح ـق ـي ـقــة أن م ـئــات
اآلالف مــن اليهود اإلسرائيليني الذين
قضوا إجازة في تركيا واحدة من أعمدة
الـعـصــر الــذهـبــي اإلســرائـيـلــي  -التركي
للعالقات الـتــي بــدأت مــن التسعينيات
وتنتهي بفترة والي ــة الـعــدل والتنمية
الثانية ( .)2011-2007كــان االنخفاض
ال ـحــاد فــي ع ــدد الـسـيــاح اإلســرائـيـلـيــن
اليهود أحد مظاهر األزمة بني الدولتني.
إن تعقيد العالقات التركية اإلسرائيلية
م ـنــذ ع ــام  2007وه ـشــاش ـت ـهــا ينعكس
أي ـض ــا ع ـلــى ال ـب ـعــد ال ـس ـيــاحــي ،ذل ــك أن
املشاعر السلبية التي تـطـ ّـورت فــي كال
املجتمعني تجاه بعضهما سوف تبقي
العالقات متوترة لبعض الوقت.
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بحثًا عن يسوع المسيح ...وصعود العصبية القومية
ألي م ـ ّـن ــا الـ ـح ــدي ــث ع ــن ّ
ه ــل ي ـم ـكــن ّ
أي
شـ ـخـ ـصـ ـي ــة دنـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــة تـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة ذات
مغزى على نحو منفصل عــن املتحدث
وال ـع ـصــر ال ــذي يعيشه وامل ـب ــادئ التي
ي ـع ـت ـن ـق ـهــا؟ ال ـك ــات ــب ه ــال ـف ــر م ــوك ــزن ــس،
وهو أستاذ دراســات العهد الجديد في
«جــامـعــة أوس ـلــو» وعـضــو «األكــاديـمـيــة
ال ـن ــروي ـج ـي ــة ل ـل ـع ـل ــوم واآلداب» ي ـقــول
إن تفسير ال ــرواي ــات الـكـتــابـيــة ليسوع
ّ
املسيح يتطلب دائـمــا مــن ال ـقــارئ عــددًا
من االستراتيجيات التناظرية املعقدة:
«ث ـم ــة ح ــاج ــة إل ــى خـيــالـنــا ال ـحــالــي من
أجــل فك شفرة القصة القديمة .ومــن َّثم
ّ
ف ــإن أي رؤي ــة ملــن ك ــان يـســوع وم ــا بشر
به تحمل عالمات مواقفنا تجاه عاملنا
وطرقنا فــي فهم أنفسنا ومجتمعاتنا
وكوننا».
كتاب «يسوع املسيح وصعود العصبية
ال ـ ـقـ ــوم ـ ـيـ ــة :ب ـ ـحـ ــث ج ـ ــدي ـ ــد عـ ـ ــن يـ ـس ــوع
التاريخي» (توريس ـ  )2011يكشف عن
العالقة الحميمة بني خيال قومي ناشئ
وتطوير رواي ــات شخصية جــديــدة عن
يسوع خالل القرن التاسع عشر .إن هذا
الـفـحــص املــذهــل مل ــزج آف ــاق االع ـت ـبــارات
الـ ــاهـ ــوت ـ ـيـ ــة الـ ـك ــاسـ ـيـ ـكـ ـي ــة األملـ ــان ـ ـيـ ــة
والفرنسية والبريطانية ليسوع وعلم
ال ـت ــأوي ــل االج ـت ـمــاعــي وال ـس ـيــاســي لكل
مـنـهـمــا ال ي ـقــدم ف ـقــط رؤى ج ــدي ــدة في
ّ
ّ
يتحدى
تطور الدراسات التوراتية ،بل
ك ـت ــاب ال ـس ـيــر امل ـعــاصــريــن ل ـي ـســوع في
مــواجـهــة مـبــانـيـهــم الـسـيــاقـيــة الـخــاصــة
وخـ ـي ــالـ ـه ــم الـ ـشـ ـخـ ـص ــي واسـ ـتـ ـكـ ـش ــاف
أجـ ـن ــداتـ ـه ــم وت ــوقـ ـع ــاتـ ـه ــم ال ـج ـم ــاع ـي ــة
الـ ـخـ ـفـ ـي ــة ،وإن لـ ـسـ ـي ــاق ال ــاه ــوتـ ـي ــن
املعاصرين أربعة جوانب على األقل هي
التجربة اإلنـســانـيــة املـعــاصــرة واملــوقــع
االجتماعي والهوية الثقافية للشخص
والتغيير في سياق ما.
ّ
ي ــرك ــز هـ ــذا ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ك ـي ـف ـيــة تـجــلــي
شـخـصـيــة ي ـســوع امل ـس ـيــح ف ــي مــؤلـفــات
أربعة مفكرين في الغرب هم األملانيان

ديفيد فريدريش شتراوس وفريدريش
شــايــرمـخــر والـفــرنـســي إرن ـســت ريـنــان
واالسكتلندي جورج آدم سمث.
يـ ـق ــول الـ ـك ــات ــب إن يـ ـس ــوع ف ــري ــدري ــش
ش ــاي ــرم ـخ ــر كـ ــان م ـع ـل ـمــا ب ـم ــا ي ـتــوافــق
م ــع ال ـ ــدور الـ ــذي أداه امل ـع ـل ـمــون األمل ــان
فــي حــركــة أملــانـيــا مــن أج ــل االشـتــراكـيــة
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة .مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،هـ ــو اح ـت ـفــظ
بمكانة إلهية فريدة من خالل ّ
االدعاءات
ب ـ ـت ـ ـفـ ـ ّـرده وش ـخ ـص ـي ـت ــه ال ــديـ ـنـ ـي ــة غـيــر
ال ـعــاديــة .لــذلــك ،ن ــرى انـعـكــاس إعـجــابــه
بفريدريش بروسيا في عرضه ليسوع:
كــاهـمــا ل ــه رؤى إلن ـش ــاء دول ــة مــوحــدة
تتجاوز انقسامات األرض والسياسة
والقبائل.
ّ
يذكر الكاتب فــي هــذا السياق أن كثيرًا
مــن األمل ــان فــي ال ـجــزء األخ ـيــر مــن الـقــرن
الـتــاســع عـشــر ات ـخــذوا مــوقـفــا م ـفــاده أن
املسيحية األملانية يجب أن تتخلص من
أي تأثير ي ـهــودي؛ ًعلى يـســوع املسيح
أن يكون أكثر أملــانـيــة .ومــن أجــل تقديم
ح ـج ــة م ـع ـق ــول ــة لـ ـه ــذا امل ـ ــوق ـ ــف ،ت ـحــول
ب ـع ــض ال ـع ـل ـم ــاء إل ـ ــى اق ـ ـتـ ــراح ال ـس ـكــان
املختلطني في الجليل وأن يسوع لم يكن
يهوديًا [كــذا!] ،لكنه يتحدر من السكان
املختلطني العائدين من األسر الفارسي
[اآلري] .الـنـتـيـجــة الـنـهــائـيــة أن يـســوع
رب ـم ــا كـ ــان آريـ ـ ــا .م ــا ج ـعــل هـ ــذه ال ـف ـكــرة
الخطيرة ّ
تنمي التفكير العنصري في
نهاية القرن التاسع عشر حيث لم يعد
اليهود [بل قل :األشكناز – ز م] ينتمون
فقط إلــى مجموعة دينية مـحــددة لكن
إلى عرق منفصل.
وجه الكاتب االنتباه إلى انتقال ألوهية
املـسـيــح عـنــد ش ـت ــراوس إل ــى اإلنـســانـيــة
كدولة ديمقراطية سياسية على عكس
ال ـ ــدف ـ ــاع ع ـ ــن ي ـ ـسـ ــوع ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ال ـ ــرب
كتأكيد «السلطة املطلقة للملكية على
الـ ـشـ ـع ــب» .ك ـم ــا ي ــاح ــظ اس ـت ـخ ــدام ــات ــه
للجليل لتمييز يـســوع عــن معاصريه
اليهود وتمييز املسيحية عن اليهودية.

كـمــا ك ــان مـبــدأ تــأكـيــد أن الـيـهــود كــانــوا
خـصــومــا وعـصـبـيــن عـلــى نـحــو ضيق.
هـكــذا رأى ش ـت ــراوس أن اإلمـبــراطــوريــة
الــرومــانـيــة عاملية وســاهـمــت فــي صوغ
دين يسوع الروحي الذي تخطى القبيلة
واألمـ ــة .وفـقــا ل ـش ـتــراوس ،رف ــض يسوع
املسيح السياسي لصالح مسيحانية
العهد القديم الدينية  -األخالقية التي
دعــت إلــى «عالقة جديدة بالله ،لم تعد
عالقة العبيد بالسيد بل باألبناء ألب».
فــي املـقــابــل ،ك ــان يـســوع إرن ـســت ريـنــان
م ـحــاولــة لـتـمـثـيــل «امل ـش ــرق اإلي ـجــابــي»
ب ــاع ـت ـب ــاره م ـق ــدم ــة لـ ـل ــذات ال ـح ـضــاريــة
ملـجـتـمـعــه ال ـفــرن ـســي .وق ــد ط ــور ري ـنــان
نـ ـظ ــري ــة ط ــوب ــوغ ــرافـ ـي ــة لـ ـل ــدي ــن وربـ ــط
الـ ـت ــال ال ـخ ـض ــراء امل ــورق ــة ف ــي الـجـلـيــل
ب ــاالن ـف ـت ــاح ع ـل ــى يـ ـس ــوع ،ب ـي ـن ـمــا جـعــل
ظ ـ ـ ــروف ي ـ ـهـ ــوذا الـ ـصـ ـح ــراوي ــة ال ـج ــاف ــة
سـبـبــا ل ــدي ــن الـفــريـسـيــن الـ ـج ــاف .كتب
ريـ ـن ــان مــؤل ـفــه بـيـنـمــا كـ ــان ف ــي ســوريــا
وفلسطني في رحلة استكشافية محمية
بالسفن الحربية الفرنسية لجمع املواد
ملتحف الـلــوفــر .يــوضــح الـكــاتــب أن مثل
ه ــذه الـحـمــات أنـمــوذجـيــة لالستعمار
األوروب ـ ـ ـ ــي وكـ ـ ــان الـ ـغ ــرض م ـن ـهــا ب ـنــاء
م ـج ـمــوعــات كــاس ـي ـك ـيــة ف ــي ال ـعــواصــم
األوروب ـي ــة لـتــأمــن ال ـت ــراث الـثـقــافــي من
اليونان الكالسيكية ورومــا واألراضــي
املـ ـق ــدس ــة وم ـ ـصـ ــر .لـ ـق ــد ادعـ ـ ـ ــت الـ ـق ــوى
األوروبـ ـي ــة الـعـظـمــى حـقــوقــا لـهــا فــي أن
ت ـكــون ال ــوارث ــة الحقيقية للمجتمعات
ال ـك ــاس ـي ـك ـي ــة ول ـ ـ ــم تـ ـظ ــن أن ال ـس ـك ــان
الحاليني فــي هــذه املجتمعات يمثلون
ثقافاتهم القديمة.
أمــا الــاهــوتــي االسكتلندي ج ــورج آدم
ْسـ ِـمــث فقد مثل فــي تصويره الرجولي
لـيـســوع ليبرالية بريطانية وأخــاقـيــة
فـيـكـتــوريــانـيــة .ف ـقــد س ـعــى سـمـيــث إلــى
إع ــادة تشكيل يسوع املسيح أنموذجًا
ل ـل ـش ـبــاب اإلن ـك ـل ـي ــزي .ول ـت ـح ـق ـيــق ه ــذه
الـغــايــة رك ــز عـلــى يـســوع ال ـشــاب وش ـ ّـدد

ّ
جورج آدم ْس ِمث مثل
الرجولي
في تصويره
ً
ليسوع ليبرالية
بريطانية وأخالقية
فيكتوريانية
على الحياة املنزلية املناسبة مع اعتبار
ال ـج ـل ـيــل «مـ ـ ــرآة مـتـخـيـلــة لـبــريـطــانـيــا».
ص ـ ـفـ ــاء ي ـ ـسـ ــوع الـ ـجـ ـنـ ـس ــي ورج ــولـ ـت ــه
وش ـجــاع ـتــه ف ــي تـجـنــب إغ ـ ـ ــراءات حـيــاة
مدينة الناصرة كانت جميعها نماذج
لعصر ْسـ ِـمــث لإلمبريالية البريطانية
وهي زراعة نخبة من الذكور الوطنيني
الذين سيديرون أمور اإلمبراطورية.
فــي كــل األمـثـلــة الـســابـقــة ،يكمن اهتمام
الكاتب في دراســة العالقة بني عمليتي
التحديث في أوروب ــا في القرن التاسع
عشر وهـمــا صـعــود العصبية القومية
ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا ،وظـ ـه ــور دراس ـ ـ ــات يـســوع
التاريخية ،وكــاهـمــا قــوى حــرجــة ضد

تأريخ

اقتصاد

تاريخ فلسطين ...مقاربة جديدة

لهذه األسباب لن تتخلى بريطانيا عن مشيخات الخليج

من األمور السارة حقًا معرفة أن علماء
وبـحــاثــة فلسطينيني يـشــاركــون زمــاء
لهم من مختلف أنحاء العالم في كتابة
مــؤلــف عــن تــاريــخ فلسطني وإرثـهــا في
الوقت الــذي يــزداد فيه االندفاع الوقح
مل ـي ـل ـي ـش ـيــا رام الـ ـل ــه ونـ ـظ ــام جـ ـن ــراالت
م ـصــر وم ـع ـهــم أعـ ـ ــراب ســاي ـكــس بـيـكــو
فـ ــي ال ـخ ـل ـي ــج ال ـ ـفـ ــارسـ ــي نـ ـح ــو الـ ـع ــدو
ّ
مسددين
الصهيوني والتطبيع مـعــه،
خـ ـن ــاج ــره ــم لـ ـلـ ـم ــرة األل ـ ـ ـ ــف ف ـ ــي ظ ـهــر
ش ـع ــوب ـه ــم ق ـب ــل ال ـش ـع ــب الـفـلـسـطـيـنــي
واألمة العربية.
يـ ـق ــول م ــدخ ــل كـ ـت ــاب «مـ ـق ــارب ــة ن ـقــديــة
ج ــدي ــدة لـ ـت ــاري ــخ ف ـل ـس ـط ــن» (ت ـح ــري ــر:
إنغريد هيلم وحمدان طه وإيالن بابيه
وتـ ــومـ ــاس ت ــوم ـب ـس ــون ـ ـ ـ ـ ـ Routledge
 :)2019ه ــذا هــو األول فــي سلسلة من
حوالى عشرة مجلدات متوقعة ملشروع
تــاريــخ فلسطني وإرث ـهــا لكتابة تاريخ
شــامــل قــائــم عـلــى األدلـ ــة لـفـلـسـطــن مع
اسـ ـتـ ـخ ــدام نـ ـق ــدي ل ـل ـط ــرق ال ـتــاري ـخ ـيــة
واألث ــري ــة واألنـثــروبــولــوجـيــة الحديثة.
هـ ــذا الـ ـت ــاري ــخ ل ـي ــس ت ــاري ـخ ــا حـصــريــا
لكنه شامل عرقيًا وثقافيًا .وهو تاريخ
لكل الشعوب التي عاشت في فلسطني
ولكل منها .وموقع فلسطني الجغرافي
كجسر بــري بــن أفريقيا وآسـيــا سمح
بــالـهـجــرة املـتـكــررة والـهـجــرة املتوطنة
ح ـي ــث دعـ ـم ــت الـ ـسـ ـك ــان األصـ ـلـ ـي ــن مــع
اس ـ ـت ـ ـمـ ــراريـ ــة م ـل ـح ــوظ ــة مـ ـن ــذ ال ـع ـصــر
ّ
الـ ـحـ ـج ــري ال ـ ـحـ ــديـ ــث .ومـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،فـ ــإن
شـعـبـهــا ال يـنـتـمــي أو ي ـطـ ّـور ّ
أي إثنية
خاصة مفردة ميهمنة .فلسطني كوطن
لم تكن مقتصرة على أي قوم معني ،لكن
مع لغة أو ثقافة واحــدة .إنها باألحرى
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بحث

تركيا وإسرائيل ...عالقة قديمة ومتوترة
ع ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــوريـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة
العلمانية مــع كيان الـعــدو الصهيوني
ِ
االسـتـعـمــاري  -االسـتـيـطــانــي ب ــدأت في
مــرحـلــة مـبـكــرة مــن اغـتـصــاب فلسطني،
وتـحــديـدًا فــي عــام  .1949فـصــول كتاب
«ال ـعــاقــات اإلســرائـيـلـيــة  -الـتــركـيــة في
ـارن» ( 2019ـ ـ )SPRINGER
منظور م ـقـ ً
ُ ِّ
تشكل مجتمعة دراســة واسعة النطاق
تـحـلــل ال ـعــديــد م ــن األحـ ـ ــداث الــداخـلـيــة
والخارجية التي قــادت إلى قيام عالقة
بـ ــن ك ـ ـيـ ــان ال ـ ـعـ ــدو والـ ـ ــدولـ ـ ــة ال ـت ــرك ـي ــة
وت ــؤث ــر فـيـهــا حــال ـيــا .م ــوض ــوع ــات هــذا
امل ـ ــؤل ـ ــف ت ـض ـ ّـم ـن ــت دراس ـ ـ ـ ــة ال ـس ـي ــاس ــة
واأليديولوجيات والطموحات الوطنية
والشؤون العسكرية والتجارة والطاقة
واالقتصاد والسياحة.
لكن من غير املمكن قراءة عالقات تركيا
بكيان العدو الصهيوني االستعماري
 االسـ ـتـ ـيـ ـط ــان ــي عـ ـل ــى نـ ـح ــو مـ ـنـ ـف ــرد،ذلـ ــك أن مـنـطـقـتـنــا أب ـع ــد م ــا ت ـك ــون عن
االس ـت ـق ــرار واألوضـ ـ ــاع وال ـع ــاق ــات بني
الدول والكيانات فيها تتأثر على نحو
ك ـب ـيــر ب ــال ـع ــاق ــات ب ــن الـ ـق ــوى وال ـ ــدول
والتطورات ،إذ وجب األخذ في االعتبار
اندالع ما يسمى الربيع العربي وصعود
ق ـ ــوى ح ــزب ـي ــة دي ـن ـي ــة إس ــامـ ـي ــة بــدعــم
أميركي مباشر ودخول قوى أخرى من
خارج اإلقليم إلى الحلبة ومنها روسيا
وإيــران .لكن وجب عدم إهمال تطلعات
تركيا السيد رجب الطيب إردوغان إلى
إح ـي ــاء الـعـثـمــانـيــة ،وه ــو م ــا ال يخفيه
ال ـح ــزب ال ـحــاكــم ف ــي أن ـق ــرة وه ــو حــزب
ديني (إخ ــوان مسلمي تركيا) وهــو ما
ّ
أهـمـلــه املــؤلــف رغ ــم أهـمـيـتــه .لــذلــك ،فــإن
هــدف هــذا الكتاب ـ ـ رغــم مــا يحويه من
نواقص ـ تقديم قراءة في عالقات كيان
العدو الصهيوني بتركيا املعاصرة من
مـنـظــور م ـقــارن وتـقــديــم رؤى ملجموعة
واسعة من التخصصات حول القضايا
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أرض لـكـثـيــر م ــن ال ـش ـعــوب تـعـيــش في
مناطقها الـفــرعـيــة الـكـثـيــرة واملـتـنــوعــة
ل ـل ـغ ــاي ــة .ي ـش ـم ــل م ـن ـظ ــور اإلسـ ـه ــام ــات
الـتــاريـخــي مختلف الـتـقــالـيــد الثقافية
والدينية واإلثنية املنعكسة في تاريخ
ه ــذه املـنـطـقــة امل ـع ـقــد ،ول ـيــس أق ـل ـهــا أن
ه ــذا ال ـتــاريــخ ق ــد يــدعــم ت ــراث ــا مشتركًا
وم ـت ــراب ـط ــا ل ـج ـم ـيــع م ــن ي ـع ـي ـشــون فــي
فلسطني.
كـ ــاتـ ــب امل ـ ـقـ ــدمـ ــة ال ـ ـبـ ــرف ـ ـسـ ــور ت ــوم ــاس
تــوم ـب ـســون ش ــرح املـ ـش ــروع بــالـكـلـمــات
اآلت ـ ـ ـيـ ـ ــة :ه ـ ـ ــذا ه ـ ــو األول ف ـ ــي س ـل ـس ـلــة
م ــن ح ــوال ــى ع ـش ــرة م ـج ـل ــدات مـتــوقـعــة
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف كـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــة ت ـ ــاري ـ ــخ
شــامــل لـفـلـسـطــن قــائــم عـلــى األدلـ ــة مع
اسـ ـتـ ـخ ــدام نـ ـق ــدي ل ـل ـط ــرق ال ـتــاري ـخ ـيــة
واألث ــري ــة واألنـثــروبــولــوجـيــة الحديثة.
ه ــذا الـتــأريــخ لـيــس تــاريـخــا ،كـمــا يؤكد
أن فـلـسـطــن ك ــوط ــن ل ــم ت ـكــن مـقـتـصــرة
على أي قــوم بــل كانت أرضــا لكثير من
الشعوب تعيش فــي مناطقها الكثيفة
واملتنوعة للغاية.
ي ـه ــدف املـ ـش ــروع إل ــى تـسـجـيــل املـعــرفــة
بـجـغــرافـيــا املـنـطـقــة وتــاريـخـهــا وإرثـهــا
وثقافتها والحفاظ عليها .إن مثل هذا
الـجـهــد ه ــو أم ــر عــاجــل ألن الـتـغـيـيــرات
ال ـت ــي ح ــدث ــت م ـنــذ اغ ـت ـص ــاب فلسطني
ّ
ق ــد حــلــت بـســرعّــة ال ـت ــراث الفلسطيني
األصـ ـل ــي امل ـت ـج ــذر ف ــي ت ـقــال ـيــد ال ـش ــرق
األدنى اليونانية والسامرية واليهودية
واملـسـيـحـيــة واإلس ــام ـي ــة والـعـلـمــانـيــة.
ل ــذل ــك ه ـن ــاك ح ــاج ــة إلـ ــى إعـ ـ ــادة تقييم
شاملة لتاريخ املنطقة وثقافتها لدعم
تــراثـهــا .إن مناقشة املـبــادئ هــذه تدعم
ّ
االت ـ ـس ـ ــاق فـ ــي جـ ـه ــودن ــا ال ــرامـ ـي ــة إل ــى

مـقــاومــة املــزيــد مــن االسـتـعـمــار للذاكرة
الثقافية لفلسطني املتجذرة في البناء
ال ـح ـص ــري والـ ـعـ ـنـ ـص ــري .ومـ ــن األمـ ــور
ال ـس ــارة أن الـعـمــل سـيـصــدر بترجمته
العربية.
ص ــدر ه ــذا امل ــؤل ــف ،وه ــو امل ـج ـلــد األول
مــن سلسلة «م ـش ــروع تــاريــخ فلسطني
وإرثـ ـه ــا» ف ــي مـنـتـصــف ال ـع ــام املــاضــي
وشارك في كتابته مجموعة من العلماء
على النحو اآلتي.
املقدمة بقلم توماس تومبسون «خلق
ال ـت ـمــاســك واالسـ ـتـ ـم ــراري ــة :اق ـت ــراح ــات
وتوضيحات املنهج واملواضيع».
 )1حـ ـم ــدان طـ ــه« :ال ـ ــرواي ـ ــة ال ـتــاري ـخ ـيــة
الفلسطينية».
 )2عصام ّ
نصار «الهوية الفلسطينية:
مسألة التأريخ».
 )3إنـ ـغ ــري ــد ه ـي ـل ــم «ت ـ ــاري ـ ــخ فـلـسـطــن
مقابل تــاريــخ إســرائـيــل؟ سجال املقلني
واملكثرين».
 )4جشوا صابح «تجريد فلسطني من
الــاهــوت ـيــة :ال ـج ـســد والـتـقـلـيــد والـنـقــد
املزدوج».
 )5ن ــادي ــة نــاصــر ن ـجــاب وإيـ ــان بــابـيــه
«الـتــاريــخ واملـنــاهــج والـكـتــب املــدرسـيــة:
إعـ ــادة تــأطـيــر فـلـسـطــن ف ــي مــرحـلــة ما
بعد أوسلو».
 )6محمود عيسى «مصداقية التاريخ
الـ ـشـ ـفـ ـه ــي ودوره ووظ ـ ـي ـ ـف ـ ـي ـ ـتـ ــه :م ــن
التقليد العربي-اإلسالمي إلى التأريخ
الحديث».
 )7ع ـصــام حــاقـيــا «الـخـلـفـيــة الثقافية
واللغوية لتسمية األغ ــراض واألدوات
الزراعية في فلسطني›.
 )8فيحاء عبد الـهــادي «إنـتــاج املعرفة

كتابة تاريخ شامل
قائم على األدلة
مع استخدام
نقدي للطرق
التاريخية واألثرية
واألنثروبولوجية
الحديثة
ال ـبــدي ـلــة :امل ـش ــارك ــة الـسـيــاسـيــة لـلـمــرأة
الفلسطينية منذ الثالثينيات – دراسة
حالة».
 )9غـ ـ ـط ـ ــاس س ـ ــاي ـ ــج «إرث ف ـل ـس ـطــن
الثقافي :اإلثنية واألخالقيات».
 )10مايكل نثنسن «الروايات والنويات
وال ـت ـش ـك ـي ــل الـ ـق ــوم ــي :ل ـغ ــز ال ـت ــواص ــل
واالن ـق ـط ــاع الــدي ـم ـغــرافــي وال ـب ـحــث عن

الشرعية التاريخية».
 )11إمانويل بفو  -توماس تومبسون
«ال ـ ــزب ـ ــائ ـ ـن ـ ـي ـ ــة واألن ـ ـث ـ ــروب ـ ــول ـ ــوج ـ ـي ـ ــا
الـسـيــاسـيــة فــي فلسطني الـقــديـمــة إبــان
العصرين البرونزي والحديدي».
 )12هــانــي ن ــور الــديــن «لـتـكــن مــن بني
إسـ ــرء يـ ــل وم ـ ــن يـ ـه ــوذا ك ـم ــا أري ـ ـ ــدك أن
تـ ـك ــون :ال ـث ـق ــاف ــة املـ ــاديـ ــة واإلثـ ـنـ ـي ــة فــي
العصر الحديدي».
 )13بو دال َ
هرمنسن «املشهد والذاكرة:
مـنـظــورات نظرية وحــالــة لوبيا كونها
مكان للذاكرة».
 )14إيمان السقا «أركيولوجيا الجماعة:
الحماية والحفاظ وترويج مواقع اإلرث
األركيولوجي في فلسطني».
 )15أندرو بيترسون «مسجد النواعمة:
مـ ـنـ ـظ ــور أرك ـ ـيـ ــولـ ــوجـ ــي ع ـ ــن الـ ـت ــاري ــخ
الحديث»
 )16عيسى ساري «األركيولوجيا كونها
أنثروبولوجيا البيو-أركيولوجي».
 )17فيليب ديـفــس «اخ ـتــاق فلسطني:
منظوران توراتي وحاخامي».
 )18م ـ ـت ـ ــري راه ـ ـ ـ ـ ــب «أرض وشـ ـع ــب
وإم ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــراطـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة :الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوراة بـ ـعـ ـي ــون
فلسطينية مسيحية».
 )19شلومو ساند «اختراع وطن».
 )20نيلز بيتر ملكه «تــاريــخ إســرء يــل...
ل ـك ــن مـ ــا هـ ــي ه ـ ــذه اإلسـ ـ ــرء يـ ـ ــل؟ وض ــع
اس ـت ـن ـت ــاج ــات األبـ ـ ـح ـ ــاث األخـ ـ ـي ـ ــرة فــي
تاريخ فلسطني القديمة».
* - A New Critical Approach to the History of Palestine. Routledge (2019). 360
pages. edited by: inglid hjelm, hamdan
taha, ilan pappe, and thomas thompson

بــدايــة أج ــد لــزامــا تــذكـيــر ال ـقــراء بــأحــداث
ذات ص ـل ــة بـ ـم ــوض ــوع كـ ـت ــاب «ال ـخ ـل ـيــج
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي :ث ـ ـ ــروة م ـش ـي ـخ ــات ال ـخ ـل ـيــج
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة» (ب ــول ـي ـت ــي بـ ــرس ـ )2018
تبدو صغيرة لكن مغزاها كبير .أولها،
ف ــور إع ــان مــوافـقــة الـنــاخــب الـبــريـطــانــي
على خــروج اململكة املتحدة مــن االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ،ن ـج ــد أن م ـش ــاي ــخ ال ـخ ـل ـيــج،
جميعهم ،بــا استثناء ،تــدافـعــوا للسفر
إل ـ ــى لـ ـن ــدن ل ـت ــأك ـي ــد الـ ـت ــزامـ ـه ــم ب ـت ـقــديــم
ف ــروض الـطــاعــة والـ ــوالء لـعـشــرة دوانـنــغ
ستريت حيث أعلنوا تقديم استثمارات
جــديــدة فــي بــاد الحاكم الفعلي .كما إن
ق ـي ــام مـشـيـخــة أب ــو ظ ـبــي بـتـســديــد كلفة
اشـ ـت ــراك ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي مـعــرض
إكسبو يوضح العالقة الذيلية للمشيخة
بواشنطن األكثر ً
ثراء عامليًا.
كما رأينا شيخ مشيخة قطر وهو يقدم
فــروض الطاعة لواشنطن عندما تحدث
بلغة السيد في حفل عشاء أقامته وزارة
الـ ـخ ــزان ــة هـ ـن ــاك ل ـي ـع ـل ــن ،بـ ــا خـ ـج ــل ،أن
مـجـمــوع اسـتـثـمــارات قـطــر فــي الــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة ي ـ ـقـ ــارب امل ـئ ـت ــي م ـل ـي ــار دوالر،
ول ـيــؤكــد لـلـسـيــد الـحـقـيـقــي ف ــي ال ــدوح ــة،
والسعادة ترتسم على وجهه ،أن امليزان
ال ـت ـج ــاري ب ــن ال ـب ـلــديــن ي ـم ـيــل ملـصـلـحــة
األخيرة.
ه ـ ــذه األمـ ـ ـ ــور ت ــوض ــح ع ـل ــى ن ـح ــو جـلــي
طـبـيـعــة ال ـع ــاق ــة ال ـت ــي ت ــرب ــط مـشـيـخــات
الخليج باملستعمر القديم والجديد؛ هي
َ
املستخدم
عــاقــة الـتــابــع بالسيد ،عــاقــة
بالرئيس ،عالقة العبد بمالك العبيد.
هـ ـ ــذه املـ ـق ــدم ــة ض ـ ــروري ـ ــة ل ــإيـ ـض ــاح أن
مشيخات الخليج ليست مستقلة ،وأنها
ً
ً
ل ـي ـس ــت دوال أص ـ ـ ـ ــا .هـ ــي م ـس ـت ـع ـمــرات

غـيــر رسـمـيــة تــابـعــة لـلـسـيـ َـديــن فــي لـنــدن
وواشـ ـنـ ـط ــن .ف ـع ـنــدمــا قـ ـ ــررت بــري ـطــان ـيــا
االنسحاب مــن منطقة الخليج الفارسي
(ع ـم ـل ـي ــا :م ـن ــح امل ـش ـي ـخ ــات االسـ ـتـ ـق ــال)،
نـجــد أن املـشــايــخ هـنــاك أصــابـهــم الـحــزن
وال ـ ـ ـ ـ َـب ـ ـ ـ ـ َـوار وال ـ ـغ ـ ــم وال ـ ـ ـفـ ـ ــزع واإلح ـ ـب ـ ــاط
واالكـ ـتـ ـئ ــاب وص ـ ـ ــاروا ي ـن ـت ـفــون شـعــرهــم
وي ـش ـقــون قـمـصــانـهــم وي ـل ـقــون بــال ـتــراب
عـ ـل ــى رؤوسـ ـ ـه ـ ــم ويـ ـ ـض ـ ــرب ـ ــون ب ــأك ـف ـه ــم
صـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ــم ،وف ـ ـت ـ ـحـ ــوا م ـ ـجـ ــالـ ــس عـ ـ ــزاء
ل ـي ـع ـل ـنــوا ف ـي ـهــا مـ ـج ــددًا والء هـ ـ ــم األبـ ــدي
للسيد اإلنكليزي ،مطالبني إيــاه بالبقاء
رافـضــن «االس ـت ـقــال» .بــل إنـهــم عرضوا
ت ـمــويــل ك ـل ـفــة اس ـت ـع ـبــادهــم ك ــي تحتفظ
بـهــم ع ـب ـي ـدًا ،لـكــن ل ـنــدن لــم تـكــن لتتخلى
عــن ث ــروات الخليج ،ولــذلــك استمرت في
ممارسة سيادتها عليها عبر ما ُيعرف
بــاالس ـت ـع ـمــار غ ـيــر ال ــرس ـم ــي (informal
ً
 )empireم ــا هـ ــدأ ق ـل ـيــا م ــن روع عـبـيــد
ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن /الـ ـح ــادي وال ـع ـشــريــن.
وهذا يذكرني بقول أحد مسؤولي وزارة
الخارجية األملانية لي ردًا على تعليقي له
بأنهم في الغرب يتحالفون ويصادقون
قوى التخلف التي تناقض ّكل ما ّ
يدعون
أنهم يمثلونه من حداثة وعلمانية ،فقد
أجــابـنــي بـصــراحــة غـيــر مـعـهــودة :هــؤالء
ل ـي ـســوا أص ــدق ــاء ن ــا وال ح ـل ـف ــاء ن ــا .إنـهــم
عمالؤنا وعليهم تنفيذ أوامرنا ،وعندما
يـ ـتـ ـلـ ـك ــأون ،ن ــزي ـح ـه ــم ونـ ــأتـ ــي ب ـغ ـيــرهــم.
لـنـتــذكــر كـيــف أم ــرت بــريـطــانـيــا زاي ــد بن
ن ـه ـي ــان بـ ـط ــرد أخـ ـي ــه شـ ـخـ ـب ــوط ،وك ـيــف
أن ـه ــا ف ـع ـلــت األم ـ ــر ذاتـ ــه م ــع ق ــاب ــوس بن
سعيد الذي أطاح بوالده ،وأيضًا بشيخ
قـطــر (األم ـيــر ال ــوال ــد) ال ــذي أط ــاح ب ــدوره
بوالده الــذي أطــاح بــدوره بالجد وبابنه

البكر ،وإزاحــة الشيخ صقر في الشارقة،
والقائمة تطول.
ال ـك ــات ــب داي ـف ـي ــد وي ــريـ ـن ــغ ،وهـ ــو بــاحــث
إنكليزي خـ ّّـريــج جامعتي لندن وأنغليا
َرس ـ ِـك ــن ي ـلــخــص م ـض ـمــون مــؤل ـفــه ال ــذي
ً
يـحــوي  23ج ــدوال وم ـص ــورًا بــال ـقــول :إن
الفصل األول «إرث اإلمبراطورية» يوضح
كـيــف ول ــدت ال ـعــاقــة األنـغـلــو-املـشـيـخـيــة
وت ـطــورت الحـقــا مــن خــال صـعــود القوة
اإلم ـبــريــال ـيــة (قـ ــل :االس ـت ـع ـمــاريــة – ز م)
البريطانية في الشرق األوسط وهبوطها
وظ ـ ـهـ ــور الـ ـنـ ـف ــط ك ـ ـمـ ــورد اس ـت ــرات ـي ـج ــي
رئيس وتأسيس نظام الــدولــة اإلقليمي
تـ ـح ــت الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة (أي:
االس ـت ـع ـمــاريــة) وال ـت ـحــدي ال ــذي تفرضه
القوى الوطنية املحلية والقوة الصاعدة
ل ـلــواليــات املـتـحــدة وال ـت ـحــول الـكـبـيــر في
العالقات بــن اململكة املتحدة والخليج.
ك ـم ــا ي ــؤك ــد ال ـك ــات ــب ض ـ ـ ــرورة ف ـه ــم ك ــون
ً
نفط وغــاز الخليج أوال كمصدر للطاقة
ال ـج ـي ــواس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة وث ــانـ ـي ــا ك ـم ـصــدر
للطاقة وثالثًا كموقع لتراكم رأس املــال
لشركات الطاقة في العالم ،ورابعًا كمولد
للعائدات الضخمة (البترودوالر) للدول
املنتجة التي يعاد تدويرها في االقتصاد
العاملي لصالح القوى الرأسمالية الكبرى
مثل اململكة املتحدة .كما يوضح أهمية
ثروات املشيخات لبريطانيا ،ما يدفعها
إل ـ ــى مـ ـس ــاع ــدة ش ـي ــوخ ـه ــا ف ــي مــواص ـلــة
أســالـيــب حكمهم ال ـعــائــدة إل ــى الـعـصــور
الحجرية.
الـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــل ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي (ال ـ ـ ـن ـ ـ ـفـ ـ ــط وال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــاز:
الـ ـج ــائ ــزة االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة وال ـت ـج ــاري ــة)
ي ـ ـت ـ ـنـ ــاول ب ــالـ ـبـ ـح ــث ال ـ ـص ـ ـفـ ــات ال ـ ـثـ ــاث
األولـ ـ ـ ـ ــى ويـ ـ ـ ـ ــدرس أهـ ـمـ ـي ــة ال ـخ ـل ـي ــج فــي

ظهور
النفط كمورد
استراتيجي
وتأسيس نظام
الدولة اإلقليمي
تحت السيطرة
اإلمبراطورية
اس ـت ـه ــاك ال ـط ــاق ــة ف ــي امل ـم ـل ـكــة امل ـت ـحــدة
وال ـق ـي ـم ــة ال ـج ـي ــوس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة األوس ـ ــع
ل ـ ـل ـ ـه ـ ـيـ ــدروكـ ــربـ ــونـ ــات الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة ل ـهــا
وللواليات املتحدة.
ي ــوض ــح ال ـف ـصــل ال ـثــالــث (الـنـيــولـيـبــرايــة
البريطانية ورأسمالية الخليج :مكمالن
لبعضهما) كيفية تـطــور اقـتـصــادات كل
م ــن املـمـلـكــة امل ـت ـحــدة وال ـخ ـل ـيــج بـطــريـقــة

امللكية وشرعيتها املسيحية الدينية.
م ــن خـ ــال وضـ ــع ال ـش ـخــص ال ـتــاري ـخــي
ل ـي ـس ــوع امل ـس ـي ــح ف ــي بـ ـ ــؤرة االه ـت ـم ــام،
انتزعت مثل هذه الدراسات السلطة من
التعاليم الع ِق ِد َّية للمسيح في الكنيسة
وتـ ـ ـح ـ ـ ّـدت ش ــرعـ ـي ــة ال ـك ــري ـس ـت ــول ــوج ـي ــا
للسلطة السياسية للملوك والحكام.
نهج الكاتب تجاه األمة يتأثر بدراسات
بـنــدكــت أنــدرســن ح ــول املـعـنــى الثقافي
للقومية التي تؤكد طابعها التخيلي.
اه ـت ـم ــام ــه بــامل ـع ـنــى ال ـث ـق ــاف ــي الـ ـ ــذي تــم
إنـ ـ ـش ـ ــاؤه مـ ــن خـ ـ ــال هـ ـ ــذه الـ ـنـ ـص ــوص،
يقنعه ب ــأن الــدولــة الـقــومـيــة ال يمكنها
مواجهة التحديات العاملية اليوم وهو
ال يخفي رغبته الصريحة في «تجاوز
األمــة املتخيلة إلــى نظام عاملي مــا بعد
وطني».
أما فصول املؤلف ،فهي:
املقدمة
 )1كتابة سيرة يسوع املسيح في زمن
العصبية القومية.
 )2األرض املقدسة كوطن.
 )3تخيل أمة .يسوع املسيح شاليرمخر
معلم األمة.
 )4أمة بروتستانتية :شتراوس ويسوع
املسيح لألمة األملانية.
 )5ال ـق ــري ــب واألجـ ـنـ ـب ــي :حـ ـي ــاة ي ـســوع
املسيح في استشراق رينان.
 )6أم ـ ـ ــة ذك ـ ـ ــوري ـ ـ ــة :املـ ـشـ ـه ــد األخـ ــاقـ ــي
والـطـبـيـعــة الـقــومـيــة ف ــي مــؤلــف ج ــورج
آدم سـمــث «ج ـغــراف ـيــة األرض املـقــدســة
التاريخية».
 )7ي ـســوع املـسـيــح أب ـعــد م ــن العصبية
الـقــومـيــة :تخيل عــالــم مابعد العصبية
القومية.
Jesus and the Rise of Nationalism: A
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Historical Jesus. i.b. tauris (2011). 272
pages. halvor moxnes.

ً
تكمل كال منهما ،مع حاجة بريطانيا إلى
اجتذاب التدفقات املالية وتأمني أسواق
تصدير مربحة تضاهيها فوائض رأس
امل ــال الـكـبـيــرة فــي دول الـخـلـيــج والـطـلــب
املحلي املتزايد.
الفصل الرابع (مدى أهمية ثروة الخليج
للرأسمالية البريطانية) يوضح تفاصيل
األب ـع ــاد املختلفة لـلـتـجــارة واالسـتـثـمــار
األنـغـلــو-الـعــربـيــة ال ـيــوم وي ـحــاول التأكد
بــدقــة مــن مــدى أهمية ال ـثــروة الخليجية
ل ـلــرأس ـمــال ـيــة ال ـبــري ـطــان ـيــة إذ ال يهمها
باملعنى االقتصادي الضيق.
ي ـ ـش ـ ــرح ال ـ ـف ـ ـصـ ــل الـ ـ ـخ ـ ــام ـ ــس (ت ـس ـل ـي ــح
االس ـت ـبــداد) يـشــرح دور عـقــود األسـلـحــة
الكبرى التي يمولها البترودوالر في دعم
الصناعة العسكرية في اململكة املتحدة.
ي ـل ـقــي ال ـف ـص ــل ال ـ ـسـ ــادس (االن ـت ـف ــاض ــات
العربية وحرب اليمن) نظرة فاحصة على
كيفية عمل هــذه الــروابــط العسكرية في
املمارسة العملية من خالل دراسة اثنتني
م ــن أه ــم ال ـح ـل ـقــات ف ــي ت ــاري ــخ ال ـعــاقــات
ب ـ ــن املـ ـمـ ـلـ ـك ــة امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ودول م ـج ـلــس
ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي وه ــي االن ـت ـفــاضــات
العربية والحرب على اليمن ،مبينًا كيف
تحركت لدعم حلفائها املحليني بما في
ذلــك زي ــادة مبيعات األسـلـحــة والـتـعــاون
ال ـع ـس ـك ــري األوثـ ـ ـ ــق فـ ــي الـ ـ ـح ـ ــاالت ال ـتــي
تـعــرضــوا فيها للتهديدات مــن الــدعــوات
الشعبية للديمقراطية وعندما شاركوا
ف ــي ال ـ ـصـ ــراع الـ ـ ــذي ت ــده ــور إل ـ ــى ك ــارث ــة
إنسانية.
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pages. david wearing

