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رئا�سة بنيامين نتنياهو تحولت 

للحكومة في �إ�سر�ئيل �إلى 

ظاهرة في �لحياة �ل�سيا�سية بعد تمّكنه من 

�الحتفاظ بهذ� �لمن�سب �أكثر من ع�سرة

�أعو�م على �لتو�لي، على �لرغم من لو�ئح 

�التهامات �لموجهة �إليه بالف�ساد و�لر�سى 

و�سوء �الأمانة.

فقد تجاوز نتنياهو حمالت خ�سومه 

�ل�سيا�سيين �ل�سديدة �سده، وتمّكن من �لفوز في 

ثالث معارك �نتخابية للكني�ست في �أقل من 

عام )في 9 ني�سان/�أبريل 2019، و17 �أيلول/

�سبتمبر 2019، و2 �آذ�ر/مار�س 2020(، بل 

�إنه وعلى �لرغم من �أزمة �لكورونا وتد�عياتها 

على �القت�ساد �الإ�سر�ئيلي، وجميع �ل�سر�عات 

�لتي ي�سهدها �الئتالف �لحكومي، وعلى �لرغم 

من تو��سل �لتحركات �ل�سعبية �الحتجاجية 

�لتي تطالبه بالتنحي، وعلى مدى �أ�سهر 

عديدة، فاإنه ال يز�ل يتمتع بتاأييد �أغلبية 

�الإ�سر�ئيليين، مثلما �أظهرت ��ستطالعات �لر�أي 

في �لربع �الأخير من �سنة 2020.

فما �سر قوة زعامة نتنياهو، و�أي نموذج 

تمثله في �لحياة �ل�سيا�سية �الإ�سر�ئيلية؟ وما 

هي �لعو�مل �لتي �أّثرت في بلورة �سخ�سيته 

وتحديد مو�قفه و�آر�ئه؟

بني القد�س ونيويورك

عا�س نتنياهو �أعو�م حياته �الأولى متنقاًل 

بين �إ�سر�ئيل و�لواليات �لمتحدة. فقد ولد في 

تل �أبيب في �سنة 1949، وو�لدته هي ت�سيال 

�سيغل، وو�لده هو بن ت�سيون ميليكوف�سكي �لذي 

هاجر مع و�لده من بولند� �إلى �إ�سر�ئيل في �سنة 

1920 حيث �أ�سبح ��سم �لعائلة نتنياهو.

رندة حيدر*

نتنياهو: من الليربالية ال�سيا�سية اإىل الزعيم الأوحد

تحاول هذه �لمقالة �إلقاء �ل�سوء على �لعو�مل �لتي كان لها تاأثير في حياة بنيامين 

نتنياهو �ل�سخ�سية و�لمهنية، وال �سيما في مر�حل حياته �الأولى، و�لم�سار �ل�سيا�سي 

�إ�سر�ئيل  �لذي قطعه لي�سبح �لزعيم �الأوحد لحزب �لليكود �لذي يتحكم في م�سير 

وير�سم �سورتها �لم�ستقبلية.

* باحثة لبنانية.
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د�ئمًا �أكبر من عمره.

�أدى و�لده دور�ً �أ�سا�سيًا في بلورة 

�سخ�سيته و�آر�ئه ومو�قفه، وهو �لذي زرع فيه 

�لقيم �ل�سهيونية �لقومية وحب �إ�سر�ئيل 

ا �ل�سخ�س �لثاني 
ّ
و�لعمل �لجدي و�لدوؤوب. �أم

�لذي كان له دور كبير في حياته فهو �سقيقه 

�الأكبر يوني �لذي كان مثاله �الأعلى في 

�لحياة وكانت عالقتة به وثيقة جد�ً، وترك 

مقتله في �سنة 1976 خالل عملية �إطالق 

�لرهائن في عنتيبي ندوبًا عميقة في نف�سه.

لقد جعل تاأثير بن ت�سيون في �بنه، 

و�لدر��سة في �لواليات �لمتحدة، من �سخ�سية 

بنيامين نتنياهو، بح�سب دومينيك فيد�ل: 

''نتاجًا �سافيًا للحركة �لت�سحيحية �لمطعمة 

بالليبر�لية �لو�قعية �الأميركية.''2

كيف اأ�سبح نتنياهو اإ�رسائيليًا

عندما �لتحق نتنياهو بوحدته �لع�سكرية 

الأد�ء خدمته �الإلز�مية في �لجي�س �الإ�سر�ئيلي 

في �آب/�أغ�سط�س 1967، �سعر بالغربة �لكاملة 

عن رفاقه، وكان �أ�سبه ''بع�سفور غريب جاء 

من �أميركا. ولقد كان على عك�س رفاقه �سديد 

�لتنظيم و�لتهذيب، يبالغ في �العتناء بمظهره 

�لخارجي، ويكره �البتذ�ل وعدم �لنظافة، 

ويتحدث لغة عبرية مع لكنة قوية مطعمة 

بكلمات �إنجليزية. لم يكن ي�سعر بالقرب من 

رفاقه �لذين ن�ساأو� في �لكيبوت�سات ويتحدثون 

بلهجة محلية و�عتادو� على �لعمل �لجماعي 

�ل�ساق في �الأر�س. وبالمقارنة معهم بد� 

نتنياهو بورجو�زيًا �سغير�ً من �لمتحم�سين 

للر�أ�سمالية و�لموؤيدين لمحاربة �الأميركيين 

رته 
ّ
لل�سيوعية... لكن �لخدمة �لع�سكرية غي

جذريًا، وجعلته يدرك معنى �أن يكون جنديًا 

في �لجي�س �الإ�سر�ئيلي.''3

كان بن ت�سيون من كبار موؤيدي �لتيار 

�ليميني �لمت�سدد، و�أ�س�س في �سنة 1937 مجلة 

يمينية هاجم فيها �سلطات �النتد�ب 

و�سيا�سات قادة �لحركة �ل�سهيونية �لتي 

�عتبرها مت�ساهلة مع �لعرب، ودعا �إلى 

��ستخد�م �لقوة �سدهم. وفي �سنة 1939 قرر 

�لهجرة �إلى �لواليات �لمتحدة و�أ�سبح مقربًا 

جد�ً من زعيم �لحركة �لت�سحيحية زئيف 

جابوتن�سكي، وعمل حتى وفاته �سكرتير�ً له.

ف نتنياهو �الأب �إلى زوجته في �أحد 
ّ
تعر

�الجتماعات �لموؤيدة للحركة �لت�سحيحية 

وتزوجا في �سنة 1945، وفي �سنة 1948 قرر 

�الأب �النتقال �إلى �إ�سر�ئيل حيث �أم�سى ع�سرة 

�أعو�م، ليقرر بعدها �النتقال مجدد�ً �إلى 

�لواليات �لمتحدة، وكان عمر بنيامين 

نتنياهو يومها ت�سعة �أعو�م. ويقال �إن �ل�سبب 

�لذي دفعه �إلى ذلك هو ف�سله في �إيجاد مكان 

له في �لحياة �الأكاديمية في �إ�سر�ئيل، 

و��ستبعاده من حزب حيروت �لذي كان 

يتزعمه حينها مناحم بيغن �لذي كان ياأخذ 

على بن ت�سيون عدم م�ساركته في �لحرب �سد 

�النتد�ب �لبريطاني و�سد �لعرب، وفي �لمعركة 

الإقامة دولة �إ�سر�ئيل.1

في �أميركا تبدلت حياة بنيامين نتنياهو 

جذريًا. فقد �نتقلت �لعائلة من �لعي�س في بيت 

و��سع في �لقد�س �إلى �سقة �سغيرة في �سو�حي 

فيالدلفيا بعيد�ً عن �أ�سدقاء �لطفولة 

و�لمعارف. وكان هو �البن �الأو�سط في �لعائلة 

�لذي ي�سعر باالإهمال بين �سقيقه �الأكبر يوني 

�لذي كان �لمف�سل بالن�سبة �إلى �الأب، و�سقيقة 

�الأ�سغر محط �هتمام و�لديه. وقد حاول 

�لتعوي�س عن ذلك باإتقان �للغة �الإنجليزية 

و�لتفوق في در��سته كما برع في �لر�سم. وكان 

في مر�هقته �نطو�ئيًا خجواًل وجديًا، ويبدو 
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ن �كت�سف ذلك كانت �لقن�سل �الإ�سر�ئيلي في 
َ
م

بو�سطن كوليت �أفيتال عندما دعته �إلى 

�لم�ساركة في مناظرة عن حرب ت�سرين 

و�لو�سع في �ل�سرق �الأو�سط في تليفزيون 

بو�سطن �لمحلي مع �لبروف�سور �إدو�رد �سعيد، 

�إحدى �أهم �ل�سخ�سيات �لفل�سطينية في 

�لواليات �لمتحدة. ومنذ تلك �لحادثة بد�أ ظهور 

نتنياهو في �لتليفزيونات �الأميركية، وكثرت 

�لمقابالت معه للحديث عن �لو�سع في 

ه �لكبير 
ّ
�إ�سر�ئيل و�لمنطقة، وبد�أ يظهر حب

للكامير�.4

ن�ساء يف حياة نتنياهو

�لزو�ج �الأول لنتنياهو كان مع ميكي �لذي 

�أثمر عن والدة �بنته نوعا في �سنة 1978، 

لكن هذ� �لزو�ج ما لبث �أن و�جه كثير�ً من 

�ل�سعوبات. ففي تلك �لفترة عا�س نتنياهو 

متنقاًل بين بو�سطن و�إ�سر�ئيل بعد مو�فقته 

على �لعمل في �سركة مفرو�سات �إ�سر�ئيلية 

ى ريم، ويملكها �أحد معارف و�لده. ومع 
ّ
ت�سم

�زدياد �أوقات غيابه عن �لمنزل، كثرت 

�لم�ساد�ت �لمنزلية �الأمر �لذي �أدى �إلى طلب 

ميكي �لطالق و�النتقال �إلى �إ�سر�ئيل. وهناك 

ن يقول �إن مقتل �سقيقه يوني كان �سببًا في 
َ
م

طالقه، لكن �ل�سبب �لمبا�سر كان عالقة 

نتنياهو مع فلور كات�س �الإنجليزية �الأ�سل، 

و�لتي تزوجها في �سنة 1981 في بو�سطن بعد 

�عتناقها �لديانة �ليهودية. وقد وقفت كات�س، 

وهي خريجة �لعلوم �الإد�رية من معهد 

ما�ست�سو�ست�س للتكنولوجيا، �إلى جانب زوجها 

ودعمته ب�ستى �لو�سائل. وعندما بد�أ �لعمل في 

�ل�سفارة �الإ�سر�ئيلية في و��سنطن، كانت تحرر 

خطاباته ومقاالته وتقوم باالأبحاث من �أجله. 

لكن هذ� �لزو�ج بدوره لم يدم �أكثر من 8 

خدم نتنياهو في فرقة �لنخبة �سييرت 

متكال لال�ستطالع �لتابعة ل�سالح 

�ال�ستخبار�ت �لع�سكرية، وقد �ساهمت هذه 

�لتجربة في تحويله فعاًل �إلى جندي في 

�لجي�س �الإ�سر�ئيلي. لكن على ما يبدو، فاإن هذ� 

لم يمنعه من �أن يحاول الحقًا �أن يكون 

�أميركيًا بكل ما للكلمة من معنى.

اجلمع بني درا�سة العماره واإدارة 

الأعمال

بعد �إنهاء خدمته �لع�سكرية في �سنة 

1972، عاد نتنياهو �إلى �لواليات �لمتحدة 

حيث ح�سل على بكالوريو�س في �لهند�سة 

�لمعمارية من معهد ما�ست�سو�ست�س 

للتنكولوجيا )MIT( في جامعة ما�ست�سو�ست�س، 

و�سهادة في �إد�رة �العمال. وفي تلك �لفترة 

ف 
ّ
تزوج من ميكي و�يزمان �لتي كان قد تعر

�إليها خالل زيار�ته الإ�سر�ئيل و�أحبها مذ كان 

في �ل�ساد�سة ع�سرة من عمره، و�سافر� معًا �إلى 

�لواليات �لمتحدة لمتابعة در��ستهما، وهناك 

عمل نتنياهو على �أمركة حياته ب�سكل كبير، 

ر ��سم عائلته نتنياهو �إلى نيتاي �لذي له 
ّ
فغي

وقع �أميركي، و�أ�سبح ��سم �لزوجين ميكي وبن 

نيتاي. وبعد تخرجه لم يعمل نتنياهو في 

مجال �لعمارة، و�إنما �ختار �إد�رة �الأعمال 

لتحقيق ''�لحلم �الأميركي''. وكان �أول عقد عمل 

 Boston Consulting Group له مع �سركة

بر�تب �سنوي بلغ 100.000 دوالر، و�سمن 

�إطار عمله كان يزور �إ�سر�ئيل كثير�ً.

عندما التقى نتنياهو باإدوارد �سعيد

بعد حرب ت�سرين �الأول/�أكتوبر 1973، 

بد�أت تظهر قدر�ت نتنياهو �لخطابية، و�أول 
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�الأميركية، وفي فترة من �لفتر�ت كانت تقلد 

في ظهورها مع زوجها، بيل وهيالري 

كلينتون.

ال�سعود الدبلوما�سي

في مطلع �لثمانينيات كان نتنياهو مدير�ً 

في �سركة مفرو�سات قبل �أن ت�سنح له �لفر�سة 

�لذهبية لالنتقال �إلى �لعمل �لدبلوما�سي، 

وذلك عندما تولى مو�سيه �أرينز من�سب �سفير 

�إ�سر�ئيل في و��سنطن طالبًا منه �اللتحاق به 

فور�ً كملحق �سيا�سي، للدفاع عن �لموقف 

�الإ�سر�ئيلي في ذروة �لحرب �الإ�سر�ئيلية على 

لبنان في �سنة 1982. يومها لم يكن �أحد في 

�ل�سفارة �الإ�سر�ئيلية �سمع با�سم نتنياهو �لذي 

تخلى في حينه عن جن�سيته �الأميركية وعن 

��سمه �الأميركي، وعاد ليكون �إ�سر�ئيليًا من 

جديد.

�سّكل غزو لبنان في �سنة 1982 فر�سة 

لنتنياهو كي يوؤدي دور�ً �أ�سا�سيًا في �الإعالم 

�الأميركي للدفاع عن بلده، و�ساعده في ذلك 

معرفته بالحياة �الأميركية، و�إتقانه �للغة 

�الإنجليزية، وبر�عته �لخطابية. وخالل تلك 

�لفترة ن�سج نتنياهو عالقات وثيقة بكبار 

�الإعالميين �الأميركيين من �أمثال جورج نادر 

�ل�سوري �الأ�سل �لذي �أ�سبح الحقًا �أهم و�سيط 

له مع �لنظام �ل�سوري.6

بعد ��ستقالة �أريئيل �سارون من وز�رة 

�لدفاع في �سنة 1983 في �أعقاب تقرير لجنة 

كاهن للتحقيق في مجازر �سبر� و�ساتيال 

ين مو�سيه �أرينز 
ُ
وتحميله م�سوؤولية �لمجزرة، ع

وزير�ً للدفاع، فر�سح نتنياهو كي يحل مكانه 

�سفير�ً في و��سنطن، لكن مناحم بيغن ومو�سيه 

�سمير لم يكونا متحم�سين، ور�أيا �أنه كان 

يفتقر �إلى �لخبرة.

�أعو�م، و�ل�سبب هو عودة نتنياهو �إلى �إ�سر�ئيل، 

وقر�ره دخول معترك �لحياة �ل�سيا�سية، 

و�ل�سعوبات �لتي و�جهتها �لزوجة في �لتاأقلم 

مع �لحياة �الإ�سر�ئيلية، وعدم وجود مكان لها 

بالقرب من نتنياهو �لذي تحول �إلى نجم 

�سيا�سي �ساعد.

و�لمعروف عن نتنياهو �أنه ال يقوم �أبد�ً 

بالخطوة �الأولى تجاه �لن�ساء، فهّن غالبًا 

�للو�تي يفعلن ذلك، وهذ� ما جرى عندما 

�لتقت به زوجته �لثالثة �سارة بن �آرت�سي في 

�أثناء عملها م�سيفة على طائرة �إلعال خالل 

رحلة كان يقوم بها نتنياهو �إلى �أم�سترد�م 

عندما �أعطته رقم هاتفها. وقد تزوجا في �سنة 

1991 بعد �أن �أخبرته �سارة �أنها حامل منه.5

�أ�سبحت �سارة نتنياهو ظاهرة في �لحياة 

�ل�سيا�سة �الإ�سر�ئيلية، �إذ قلما �أثارت زوجات 

روؤ�ساء �لحكومة �ل�سابقين �سجة �إعالمية مثل 

ن يعرفها 
َ
تلك �لتي �أثارتها وتثيرها �سارة. فم

يقول عنها �إنها غيورة، و�سريعة �لغ�سب، 

ومتقلبة �لمز�ج، ولديها تاأثير كبير في زوجها. 

ومن �الأمثلة لذلك، �أنه عندما علمت بمغامرة 

عاطفية له مع �إحدى م�ساعد�ته، ��سطر �إلى 

�العتر�ف �أمام و�سائل �الإعالم علنًا بعالقته 

و�العتذ�ر منها. كما بذلت جهدها الإبعاد �الأب 

عن �بنته، �إلى حد �أنه كان ي�سطر �إلى ��ستخد�م 

��سم �سري لتعيين موعد لقاء�ته مع �بنته، الأن 

�سارة كانت تر�جع مفكرة مو�عيده يوميًا.

ت�سارك �سارة زوجها في حبه للحياة 

�لمرفهة و�لباذخة، كما �أنها معروفة بالت�سلط، 

فقد �أثيرت �أكثر من مرة �سجة ب�سبب �سوء 

ت�سرفها مع �لعامالت لديها، و��ستغاللها 

من�سب زوجها لالحتفاظ بهد�يا غالية. وهي 

تحر�س على �لدو�م على �لظهور �إلى جانبه 

في جميع �لمنا�سبات �لر�سمية، على �لطريقة 
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في مجال �لعمل �لدبلوما�سي، ومعرفته 

بالمجتمع �الإ�سر�ئيلي من خالل خدمته في 

�لجي�س �الإ�سر�ئيلي، وقدر�ته �لخطابية على 

�إقناع �لنا�س و�إثارة �إعجابهم. وقبل و�سوله 

�إلى من�سبه، كان قد �سكل فريقًا �سغير�ً ذكيًا 

ووفيًا خا�س معه حملة تر�سحه على زعامة 

�لليكود م�ستخدمًا �الأ�ساليب �الأميركية، مثل 

�الت�سال هاتفيًا بناخبي �لحزب وحّثهم على 

�القتر�ع له، و�لتو��سل معهم عبر �لبريد. وفي 

ج نتنياهو زعيمًا 
ّ
29 �أيار/مايو 1988 ُتو

لحزب �لليكود و��ستطاع �أن يتقدم على �أمر�ء 

�لحزب من �أمثال مو�سيه كات�ساف و�أريئيل 

�سارون ومو�سيه �أرينز.

عمل نتنياهو على ترميم �لحزب ماليًا، 

 �سفوفه من جديد. 
ّ

وعلى تطويره تقنيًا ور�س

وقّدم نف�سه نموذجًا لزعامة �سابه تحديثيه 

منفتحة على كل ما هو جديد، وخا�س معارك 

�سارية مع ''�أمر�ء'' حزب �لليكود �لتقليديين 

من �أمثال ديفيد ليفي، و�أريئيل �سارون.

لم تكن تجربة توّليه �لحكومة للمرة �الأولى 

في �سنة 1996 عندما فاز على زعيم حزب 

�لعمل �سمعون بير�س ناجحة. ''كان 

�الإ�سر�ئيليون يريدون منه �أن يت�سرف ب�سفته 

�لوريث �لحقيقي لمناحم بيغن، و�أن يكون 

قادر�ً على �تخاذ قر�ر�ت تاريخية. وقد �نتهت 

واليته بخيبة �أمل كبيرة لموؤيديه ومحبيه.''8

لكن نتنياهو لم ي�ست�سلم، وقطع طريقًا 

�ساقًا وطوياًل قبل �أن ينجح في �إعادة حزب 

�لليكود �إلى �ل�سلطة مجدد�ً في �سنة 2009، 

وتحويله �سيئًا ف�سيئًا �إلى حزب ''�لزعيم 

�الأوحد''. و�عتمد في ��ستر�تيجيته على �أمرين: 

�إ�سعاف مناف�سيه �لمحتملين على زعامة 

�لحزب، و��ستخد�مه ''خطابًا تخويفيًا قوميًا 

�أمنيًا''،9 �ساعده على �لتقرب من �لجمهور 

لقد �أدت �لفترة �لتي ق�ساها نتنياهو في 

و��سنطن دور�ً كبير�ً في حياته �ل�سيا�سية 

الحقًا. فقد �أقام خاللها عالقات مع كبار 

�لمتمولين �ليهود �الأميركيين ومع قادة 

�لجالية �ليهودية ومع �الإعالم �الأميركي، 

ن �أفكاره �ل�سيا�سية و�الجتماعية 
ّ
وكو

و�القت�سادية.

عمل نتنياهو بين �الأو�ساط �الأميركية 

�لر�سمية على �لدعوة �إلى عقد موؤتمر لمحاربة 

 �الإرهاب، ون�سر في �سنة 1986 كتابه:

Terrorism: How the West can Win، وذلك في 
�سياق �لحملة �لتي �سّنها نتنياهو �سد منظمة 

�لتحرير �لفل�سطينية. ويقال �إن وزير �لخارجية 

�الأميركي جورج �سولتز قر�أ �لكتاب و�أُعجب به، 

وكذلك فعل �لرئي�س �الأميركي رونالد ريغن.

ويدعو نتنياهو في كتابه �إلى محاربة 

�لجهات �أو �لدول �لتي تمول �الإرهاب، وعلى 

ما يبدو، فاإن هذه �لفكرة كانت بين �لعو�مل 

�لتي �سجعت رونالد ريغن على �لقيام بهجوم 

على ليبيا بعد �تهامها باأنها كانت ور�ء 

تفجير �لملهى �لليلي في �ألمانيا ومقتل عدد 

من �الأميركيين.7

نت حكومة �لوحدة 
ّ
في �سنة 1984، عي

�لوطنية في �إ�سر�ئيل نتنياهو �سفير�ً في �الأمم 

�لمتحدة وكان يومها في �لر�بعة و�لثالثين 

من �لعمر، وخالل �الأعو�م �الأربعة �لتي ق�ساها 

في هذ� �لمن�سب بذل جهده لتلميع �سورته، 

وتعبيد طريق دخوله �إلى �لحياة �ل�سيا�سية في 

�إ�سر�ئيل.

املعركة على زعامة الليكود

في �سنة 1988 ر�أى نتنياهو �أن �لوقت 

حان لعودته �إلى �إ�سر�ئيل ودخوله معترك 

�لحياة �ل�سيا�سية معتمد�ً على خبرته �ل�سيا�سية 
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�ء عدم �التفاق على �إقر�ر ميز�نية 
ّ
�أبي�س جر

�لدولة، وعلى �لتعيينات في منا�سب �أ�سا�سية 

بينها من�سب �لمفو�س �لعام لل�سرطة، ف�ساًل 

عن �الإخفاقات في مو�جهة وباء كورونا 

وتد�عياته �لكارثية على �القت�ساد 

�الإ�سر�ئيلي.11

لكن ما �آلت �إليه زعامة نتنياهو �أخير�ً لي�س 

فقط نتاج �لتغيير�ت �لتي مر بها بقدر ما هو 

�نعكا�س للتحوالت �لتي طر�أت على �لمجتمع 

�الإ�سر�ئيلي في �لعقود �الأخيرة، وفي طليعتها 

�سعود �لنزعات �لقومية �لمت�سددة وعودة 

تاأثير �لتيار�ت �لدينية في �إ�سر�ئيل. وفي هذ� 

�ل�سدد يقول ر�ئف زريق: ''كثير من �الأبحاث 

في �لفترة �الأخيرة ت�سير بو�سوح �إلى �زدياد 

تاأثير �لمنظومة �لدينية في �لحياة �لعامة في 

�إ�سر�ئيل في جو�نب عديدة، منها �لقانون 

و�لجي�س و�لتربية و�لتعليم. كما �أن قانون 

�لقومية �لذي جرى �سّنه موؤخر�ً ي�سير �إلى �لحّق 

�لديني لل�سعب �ليهودي في تقرير م�سيره، 

وهذ� تجديد ال على م�ستوى �إ�سر�ئيل فح�سب، 

ته.''12
ّ
بل على م�ستوى �لفكر �ل�سيا�سي برم

�إن �الحتجاجات و�النق�سامات �لتي تثيرها 

زعامة نتنياهو د�خل �إ�سر�ئيل لم يكن لها 

�نعكا�سات على �أمن �إ�سر�ئيل وال على مكانتها 

في �لمنطقة وفي �لعالم، كما �أن �سيا�ساته 

�لموجهة �سد �لم�سروع �لنووي في �إير�ن، 

و�تفاقات �لتطبيع مع �الإمار�ت و�لبحرين 

و�ل�سود�ن لم توؤّد �إلى تدعيم زعامته د�خليًا. 

و�ل�سوؤ�ل �لذي يطرحه �الإ�سر�ئيليون على 

�أنف�سهم �ليوم هو: هل �سيوؤثر خروج دونالد 

تر�مب من �لبيت �الأبي�س في مكانة نتنياهو 

لدى �الإد�رة �الأميركية �لجديدة؟ و�أي تد�عيات 

�سيكون لذلك على زعامته د�خليًا؟ 

�لمتدين لليهود �ل�سرقيين، ومن جمهور 

�لم�ستوطنين في �آن معًا. كما �أن عد�ءه �لكبير 

للي�سار و�سيطنته و�لحرب �ل�سعو�ء �لتي �سّنها 

عليه منذ �أعو�م، �أمور �سكلت عامل جذب 

لجمهور �لنخبة من �ليمين من �سكان �لمدن 

�لكبرى، فهذ� �لجمهور �لمتعدد �النتماء�ت 

ه يهودية �لدولة 
ّ
�الجتماعية و�الإثنية تهم

ا ت�سغله تهم �لف�ساد 
ّ
و�سيطرة �ليمين �أكثر مم

و�سوء �الأمانه �لتي �أقنعهم نتنياهو باأنها من 

�ختر�ع �لي�سار و�أعد�ء �إ�سر�ئيل.

ال�رساع على البقاء

بعد �أكثر من 12 عامًا في �ل�سلطة لم يعد 

نتنياهو يمثل نموذجًا لزعامة تحديثية تجمع 

�لتوجه �لقومي �ل�سهيوني و�لليبر�لية 

�ل�سيا�سية. فقد جعله تحالفه مع �الأحز�ب 

�لدينية، ومحاولته �لتقرب من �لم�ستوطنين، 

وتبّنيه �سيا�سات تحري�سية �سد �لي�سار 

�الإ�سر�ئيلي و�لمو�طنين �لعرب، وحمالته 

�لت�سكيكية في �سلطات تنفيذ �لقانون في 

�إ�سر�ئيل، و�سخ�سنة �لحكم، في نظر كثيرين 

''خطر�ً'' على �إ�سر�ئيل كدولة ديمقر�طية.

و�سلت زعامة نتنياهو �إلى مرحلة يو�جه 

فيها �أكثر من تحّد د�خلي ق�سائي �سيا�سي 

و�قت�سادي، وفي هذ� �ل�سياق، خا�س مع 

طاقمه حربًا �سارية �سد �لم�ست�سار �لقانوني 

جهت 
ُ
للحكومة الإثبات �أن لو�ئح �التهام �لتي و

�إليه كانت ب�سغط �سيا�سي من طرف �لمدعي 

�لعام �ساي نيت�سان، و�لهدف هو �إبطال �لتهم 

ومنع محاكمته، و�ال�ستمر�ر في ممار�سة 

مهماته.10

وقد تر�فق ذلك مع �أزمة �سيا�سية تعود �إلى 

ت�ساعد �لخالف بين نتنياهو وحزب �أزرق - 
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