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نتنياهو :من الليربالية ال�سيا�سية �إىل الزعيم الأوحد
تحاول هذه المقالة �إلقاء ال�ضوء على العوامل التي كان لها ت�أثير في حياة بنيامين
نتنياهو ال�شخ�صية والمهنية ،وال �سيما في مراحل حياته الأولى ،والم�سار ال�سيا�سي
الذي قطعه لي�صبح الزعيم الأوحد لحزب الليكود الذي يتحكم في م�صير �إ�سرائيل
وير�سم �صورتها الم�ستقبلية.

تحولت

رئا�سة بنيامين نتنياهو
للحكومة في �إ�سرائيل �إلى
ظاهرة في الحياة ال�سيا�سية بعد تم ّكنه من
االحتفاظ بهذا المن�صب �أكثر من ع�شرة
�أعوام على التوالي ،على الرغم من لوائح
االتهامات الموجهة �إليه بالف�ساد والر�شى
و�سوء الأمانة.
فقد تجاوز نتنياهو حمالت خ�صومه
ال�سيا�سيين ال�شديدة �ضده ،وتم ّكن من الفوز في
ثالث معارك انتخابية للكني�ست في �أقل من
عام (في  9ني�سان�/أبريل  ،2019و� 17أيلول/
�سبتمبر  ،2019و� 2آذار/مار�س  ،)2020بل
�إنه وعلى الرغم من �أزمة الكورونا وتداعياتها
على االقت�صاد الإ�سرائيلي ،وجميع ال�صراعات
التي ي�شهدها االئتالف الحكومي ،وعلى الرغم
* باحثة لبنانية.

من توا�صل التحركات ال�شعبية االحتجاجية
التي تطالبه بالتنحي ،وعلى مدى �أ�شهر
عديدة ،ف�إنه ال يزال يتمتع بت�أييد �أغلبية
الإ�سرائيليين ،مثلما �أظهرت ا�ستطالعات الر�أي
في الربع الأخير من �سنة .2020
فما �سر قوة زعامة نتنياهو ،و�أي نموذج
تمثله في الحياة ال�سيا�سية الإ�سرائيلية؟ وما
هي العوامل التي �أ ّثرت في بلورة �شخ�صيته
وتحديد مواقفه و�آرائه؟

بني القد�س ونيويورك
عا�ش نتنياهو �أعوام حياته الأولى متنق ًال
بين �إ�سرائيل والواليات المتحدة .فقد ولد في
تل �أبيب في �سنة  ،1949ووالدته هي ت�سيال
�سيغل ،ووالده هو بن ت�سيون ميليكوف�سكي الذي
هاجر مع والده من بولندا �إلى �إ�سرائيل في �سنة
 1920حيث �أ�صبح ا�سم العائلة نتنياهو.

مداخل

كان بن ت�سيون من كبار م�ؤيدي التيار
اليميني المت�شدد ،و�أ�س�س في �سنة  1937مجلة
يمينية هاجم فيها �سلطات االنتداب
و�سيا�سات قادة الحركة ال�صهيونية التي
اعتبرها مت�ساهلة مع العرب ،ودعا �إلى
ا�ستخدام القوة �ضدهم .وفي �سنة  1939قرر
الهجرة �إلى الواليات المتحدة و�أ�صبح مقرب ًا
جداً من زعيم الحركة الت�صحيحية زئيف
جابوتن�سكي ،وعمل حتى وفاته �سكرتيراً له.
تعرف نتنياهو الأب �إلى زوجته في �أحد
ّ
االجتماعات الم�ؤيدة للحركة الت�صحيحية
وتزوجا في �سنة  ،1945وفي �سنة  1948قرر
الأب االنتقال �إلى �إ�سرائيل حيث �أم�ضى ع�شرة
�أعوام ،ليقرر بعدها االنتقال مجدداً �إلى
الواليات المتحدة ،وكان عمر بنيامين
نتنياهو يومها ت�سعة �أعوام .ويقال �إن ال�سبب
الذي دفعه �إلى ذلك هو ف�شله في �إيجاد مكان
له في الحياة الأكاديمية في �إ�سرائيل،
وا�ستبعاده من حزب حيروت الذي كان
يتزعمه حينها مناحم بيغن الذي كان ي�أخذ
على بن ت�سيون عدم م�شاركته في الحرب �ضد
االنتداب البريطاني و�ضد العرب ،وفي المعركة
لإقامة دولة �إ�سرائيل1.
في �أميركا تبدلت حياة بنيامين نتنياهو
جذري ًا .فقد انتقلت العائلة من العي�ش في بيت
وا�سع في القد�س �إلى �شقة �صغيرة في �ضواحي
فيالدلفيا بعيداً عن �أ�صدقاء الطفولة
والمعارف .وكان هو االبن الأو�سط في العائلة
الذي ي�شعر بالإهمال بين �شقيقه الأكبر يوني
الذي كان المف�ضل بالن�سبة �إلى الأب ،و�شقيقة
الأ�صغر محط اهتمام والديه .وقد حاول
التعوي�ض عن ذلك ب�إتقان اللغة الإنجليزية
والتفوق في درا�سته كما برع في الر�سم .وكان
في مراهقته انطوائي ًا خجو ًال وجدي ًا ،ويبدو
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دائم ًا �أكبر من عمره.
�أدى والده دوراً �أ�سا�سي ًا في بلورة
�شخ�صيته و�آرائه ومواقفه ،وهو الذي زرع فيه
القيم ال�صهيونية القومية وحب �إ�سرائيل
والعمل الجدي والد�ؤوبّ � .أما ال�شخ�ص الثاني
الذي كان له دور كبير في حياته فهو �شقيقه
الأكبر يوني الذي كان مثاله الأعلى في
الحياة وكانت عالقتة به وثيقة جداً ،وترك
مقتله في �سنة  1976خالل عملية �إطالق
الرهائن في عنتيبي ندوب ًا عميقة في نف�سه.
لقد جعل ت�أثير بن ت�سيون في ابنه،
والدرا�سة في الواليات المتحدة ،من �شخ�صية
بنيامين نتنياهو ،بح�سب دومينيك فيدال:
''نتاج ًا �صافي ًا للحركة الت�صحيحية المطعمة
بالليبرالية الواقعية الأميركية2''.

كيف �أ�صبح نتنياهو �إ�رسائيلي ًا
عندما التحق نتنياهو بوحدته الع�سكرية
لأداء خدمته الإلزامية في الجي�ش الإ�سرائيلي
في �آب�/أغ�سط�س � ،1967شعر بالغربة الكاملة
عن رفاقه ،وكان �أ�شبه ''بع�صفور غريب جاء
من �أميركا .ولقد كان على عك�س رفاقه �شديد
التنظيم والتهذيب ،يبالغ في االعتناء بمظهره
الخارجي ،ويكره االبتذال وعدم النظافة،
ويتحدث لغة عبرية مع لكنة قوية مطعمة
بكلمات �إنجليزية .لم يكن ي�شعر بالقرب من
رفاقه الذين ن�ش�أوا في الكيبوت�سات ويتحدثون
بلهجة محلية واعتادوا على العمل الجماعي
ال�شاق في الأر�ض .وبالمقارنة معهم بدا
نتنياهو بورجوازي ًا �صغيراً من المتحم�سين
للر�أ�سمالية والم�ؤيدين لمحاربة الأميركيين
غيرته
لل�شيوعية ...لكن الخدمة الع�سكرية ّ
جذري ًا ،وجعلته يدرك معنى �أن يكون جندي ًا
في الجي�ش الإ�سرائيلي3''.
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خدم نتنياهو في فرقة النخبة �سييرت
متكال لال�ستطالع التابعة ل�سالح
اال�ستخبارات الع�سكرية ،وقد �ساهمت هذه
التجربة في تحويله فع ًال �إلى جندي في
الجي�ش الإ�سرائيلي .لكن على ما يبدو ،ف�إن هذا
لم يمنعه من �أن يحاول الحق ًا �أن يكون
�أميركي ًا بكل ما للكلمة من معنى.

اجلمع بني درا�سة العماره و�إدارة
الأعمال
بعد �إنهاء خدمته الع�سكرية في �سنة
 ،1972عاد نتنياهو �إلى الواليات المتحدة
حيث ح�صل على بكالوريو�س في الهند�سة
المعمارية من معهد ما�ست�شو�ست�س
للتنكولوجيا ( )MITفي جامعة ما�ست�شو�ست�س،
و�شهادة في �إدارة االعمال .وفي تلك الفترة
تعرف
تزوج من ميكي وايزمان التي كان قد ّ
�إليها خالل زياراته لإ�سرائيل و�أحبها مذ كان
في ال�ساد�سة ع�شرة من عمره ،و�سافرا مع ًا �إلى
الواليات المتحدة لمتابعة درا�ستهما ،وهناك
عمل نتنياهو على �أمركة حياته ب�شكل كبير،
فغير ا�سم عائلته نتنياهو �إلى نيتاي الذي له
ّ
وقع �أميركي ،و�أ�صبح ا�سم الزوجين ميكي وبن
نيتاي .وبعد تخرجه لم يعمل نتنياهو في
مجال العمارة ،و�إنما اختار �إدارة الأعمال
لتحقيق ''الحلم الأميركي'' .وكان �أول عقد عمل
له مع �شركة Boston Consulting Group
براتب �سنوي بلغ  100.000دوالر ،و�ضمن
�إطار عمله كان يزور �إ�سرائيل كثيراً.

عندما التقى نتنياهو ب�إدوارد �سعيد
بعد حرب ت�شرين الأول�/أكتوبر ،1973
بد�أت تظهر قدرات نتنياهو الخطابية ،و�أول

َمن اكت�شف ذلك كانت القن�صل الإ�سرائيلي في
بو�سطن كوليت �أفيتال عندما دعته �إلى
الم�شاركة في مناظرة عن حرب ت�شرين
والو�ضع في ال�شرق الأو�سط في تليفزيون
بو�سطن المحلي مع البروف�سور �إدوارد �سعيد،
�إحدى �أهم ال�شخ�صيات الفل�سطينية في
الواليات المتحدة .ومنذ تلك الحادثة بد�أ ظهور
نتنياهو في التليفزيونات الأميركية ،وكثرت
المقابالت معه للحديث عن الو�ضع في
حبه الكبير
�إ�سرائيل والمنطقة ،وبد�أ يظهر ّ
للكاميرا4.

ن�ساء يف حياة نتنياهو
الزواج الأول لنتنياهو كان مع ميكي الذي
�أثمر عن والدة ابنته نوعا في �سنة ،1978
لكن هذا الزواج ما لبث �أن واجه كثيراً من
ال�صعوبات .ففي تلك الفترة عا�ش نتنياهو
متنق ًال بين بو�سطن و�إ�سرائيل بعد موافقته
على العمل في �شركة مفرو�شات �إ�سرائيلية
ت�سمى ريم ،ويملكها �أحد معارف والده .ومع
ّ
ازدياد �أوقات غيابه عن المنزل ،كثرت
الم�شادات المنزلية الأمر الذي �أدى �إلى طلب
ميكي الطالق واالنتقال �إلى �إ�سرائيل .وهناك
َمن يقول �إن مقتل �شقيقه يوني كان �سبب ًا في
طالقه ،لكن ال�سبب المبا�شر كان عالقة
نتنياهو مع فلور كات�س الإنجليزية الأ�صل،
والتي تزوجها في �سنة  1981في بو�سطن بعد
اعتناقها الديانة اليهودية .وقد وقفت كات�س،
وهي خريجة العلوم الإدارية من معهد
ما�ست�شو�ست�س للتكنولوجيا� ،إلى جانب زوجها
ودعمته ب�شتى الو�سائل .وعندما بد�أ العمل في
ال�سفارة الإ�سرائيلية في وا�شنطن ،كانت تحرر
خطاباته ومقاالته وتقوم بالأبحاث من �أجله.
لكن هذا الزواج بدوره لم يدم �أكثر من 8
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�أعوام ،وال�سبب هو عودة نتنياهو �إلى �إ�سرائيل،
وقراره دخول معترك الحياة ال�سيا�سية،
وال�صعوبات التي واجهتها الزوجة في الت�أقلم
مع الحياة الإ�سرائيلية ،وعدم وجود مكان لها
بالقرب من نتنياهو الذي تحول �إلى نجم
�سيا�سي �صاعد.
والمعروف عن نتنياهو �أنه ال يقوم �أبداً
فهن غالب ًا
بالخطوة الأولى تجاه الن�ساءّ ،
اللواتي يفعلن ذلك ،وهذا ما جرى عندما
التقت به زوجته الثالثة �سارة بن �آرت�سي في
�أثناء عملها م�ضيفة على طائرة �إلعال خالل
رحلة كان يقوم بها نتنياهو �إلى �أم�ستردام
عندما �أعطته رقم هاتفها .وقد تزوجا في �سنة
 1991بعد �أن �أخبرته �سارة �أنها حامل منه5.
�أ�صبحت �سارة نتنياهو ظاهرة في الحياة
ال�سيا�سة الإ�سرائيلية� ،إذ قلما �أثارت زوجات
ر�ؤ�ساء الحكومة ال�سابقين �ضجة �إعالمية مثل
فمن يعرفها
تلك التي �أثارتها وتثيرها �سارةَ .
يقول عنها �إنها غيورة ،و�سريعة الغ�ضب،
ومتقلبة المزاج ،ولديها ت�أثير كبير في زوجها.
ومن الأمثلة لذلك� ،أنه عندما علمت بمغامرة
عاطفية له مع �إحدى م�ساعداته ،ا�ضطر �إلى
االعتراف �أمام و�سائل الإعالم علن ًا بعالقته
واالعتذار منها .كما بذلت جهدها لإبعاد الأب
عن ابنته� ،إلى حد �أنه كان ي�ضطر �إلى ا�ستخدام
ا�سم �سري لتعيين موعد لقاءاته مع ابنته ،لأن
�سارة كانت تراجع مفكرة مواعيده يومي ًا.
ت�شارك �سارة زوجها في حبه للحياة
المرفهة والباذخة ،كما �أنها معروفة بالت�سلط،
فقد �أثيرت �أكثر من مرة �ضجة ب�سبب �سوء
ت�صرفها مع العامالت لديها ،وا�ستغاللها
من�صب زوجها لالحتفاظ بهدايا غالية .وهي
تحر�ص على الدوام على الظهور �إلى جانبه
في جميع المنا�سبات الر�سمية ،على الطريقة
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الأميركية ،وفي فترة من الفترات كانت تقلد
في ظهورها مع زوجها ،بيل وهيالري
كلينتون.

ال�صعود الدبلوما�سي
في مطلع الثمانينيات كان نتنياهو مديراً
في �شركة مفرو�شات قبل �أن ت�سنح له الفر�صة
الذهبية لالنتقال �إلى العمل الدبلوما�سي،
وذلك عندما تولى مو�شيه �أرينز من�صب �سفير
�إ�سرائيل في وا�شنطن طالب ًا منه االلتحاق به
فوراً كملحق �سيا�سي ،للدفاع عن الموقف
الإ�سرائيلي في ذروة الحرب الإ�سرائيلية على
لبنان في �سنة  .1982يومها لم يكن �أحد في
ال�سفارة الإ�سرائيلية �سمع با�سم نتنياهو الذي
تخلى في حينه عن جن�سيته الأميركية وعن
ا�سمه الأميركي ،وعاد ليكون �إ�سرائيلي ًا من
جديد.
�ش ّكل غزو لبنان في �سنة  1982فر�صة
لنتنياهو كي ي�ؤدي دوراً �أ�سا�سي ًا في الإعالم
الأميركي للدفاع عن بلده ،و�ساعده في ذلك
معرفته بالحياة الأميركية ،و�إتقانه اللغة
الإنجليزية ،وبراعته الخطابية .وخالل تلك
الفترة ن�سج نتنياهو عالقات وثيقة بكبار
الإعالميين الأميركيين من �أمثال جورج نادر
ال�سوري الأ�صل الذي �أ�صبح الحق ًا �أهم و�سيط
له مع النظام ال�سوري6.
بعد ا�ستقالة �أريئيل �شارون من وزارة
الدفاع في �سنة  1983في �أعقاب تقرير لجنة
كاهن للتحقيق في مجازر �صبرا و�شاتيال
وتحميله م�س�ؤولية المجزرةُ ،عين مو�شيه �أرينز
وزيراً للدفاع ،فر�شح نتنياهو كي يحل مكانه
�سفيراً في وا�شنطن ،لكن مناحم بيغن ومو�شيه
�شمير لم يكونا متحم�سين ،ور�أيا �أنه كان
يفتقر �إلى الخبرة.
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لقد �أدت الفترة التي ق�ضاها نتنياهو في
وا�شنطن دوراً كبيراً في حياته ال�سيا�سية
الحق ًا .فقد �أقام خاللها عالقات مع كبار
المتمولين اليهود الأميركيين ومع قادة
الجالية اليهودية ومع الإعالم الأميركي،
وكون �أفكاره ال�سيا�سية واالجتماعية
ّ
واالقت�صادية.
عمل نتنياهو بين الأو�ساط الأميركية
الر�سمية على الدعوة �إلى عقد م�ؤتمر لمحاربة
الإرهاب ،ون�شر في �سنة  1986كتابه:
 ،Terrorism: How the West can Winوذلك في
�سياق الحملة التي �ش ّنها نتنياهو �ضد منظمة
التحرير الفل�سطينية .ويقال �إن وزير الخارجية
الأميركي جورج �شولتز قر�أ الكتاب و�أُعجب به،
وكذلك فعل الرئي�س الأميركي رونالد ريغن.
ويدعو نتنياهو في كتابه �إلى محاربة
الجهات �أو الدول التي تمول الإرهاب ،وعلى
ما يبدو ،ف�إن هذه الفكرة كانت بين العوامل
التي �شجعت رونالد ريغن على القيام بهجوم
على ليبيا بعد اتهامها ب�أنها كانت وراء
تفجير الملهى الليلي في �ألمانيا ومقتل عدد
من الأميركيين7.
عينت حكومة الوحدة
في �سنة ّ ،1984
الوطنية في �إ�سرائيل نتنياهو �سفيراً في الأمم
المتحدة وكان يومها في الرابعة والثالثين
من العمر ،وخالل الأعوام الأربعة التي ق�ضاها
في هذا المن�صب بذل جهده لتلميع �صورته،
وتعبيد طريق دخوله �إلى الحياة ال�سيا�سية في
�إ�سرائيل.

املعركة على زعامة الليكود
في �سنة  1988ر�أى نتنياهو �أن الوقت
حان لعودته �إلى �إ�سرائيل ودخوله معترك
الحياة ال�سيا�سية معتمداً على خبرته ال�سيا�سية

في مجال العمل الدبلوما�سي ،ومعرفته
بالمجتمع الإ�سرائيلي من خالل خدمته في
الجي�ش الإ�سرائيلي ،وقدراته الخطابية على
�إقناع النا�س و�إثارة �إعجابهم .وقبل و�صوله
�إلى من�صبه ،كان قد �شكل فريق ًا �صغيراً ذكي ًا
ووفي ًا خا�ض معه حملة تر�شحه على زعامة
الليكود م�ستخدم ًا الأ�ساليب الأميركية ،مثل
االت�صال هاتفي ًا بناخبي الحزب وح ّثهم على
االقتراع له ،والتوا�صل معهم عبر البريد .وفي
� 29أيار/مايو ُ 1988ت ّوج نتنياهو زعيم ًا
لحزب الليكود وا�ستطاع �أن يتقدم على �أمراء
الحزب من �أمثال مو�شيه كات�ساف و�أريئيل
�شارون ومو�شيه �أرينز.
عمل نتنياهو على ترميم الحزب مالي ًا،
ور�ص �صفوفه من جديد.
وعلى تطويره تقني ًا ّ
وقدم نف�سه نموذج ًا لزعامة �شابه تحديثيه
ّ
منفتحة على كل ما هو جديد ،وخا�ض معارك
�ضارية مع ''�أمراء'' حزب الليكود التقليديين
من �أمثال ديفيد ليفي ،و�أريئيل �شارون.
لم تكن تجربة تو ّليه الحكومة للمرة الأولى
في �سنة  1996عندما فاز على زعيم حزب
العمل �شمعون بير�س ناجحة'' .كان
الإ�سرائيليون يريدون منه �أن يت�صرف ب�صفته
الوريث الحقيقي لمناحم بيغن ،و�أن يكون
قادراً على اتخاذ قرارات تاريخية .وقد انتهت
واليته بخيبة �أمل كبيرة لم�ؤيديه ومحبيه8''.
لكن نتنياهو لم ي�ست�سلم ،وقطع طريق ًا
�شاق ًا وطوي ًال قبل �أن ينجح في �إعادة حزب
الليكود �إلى ال�سلطة مجدداً في �سنة ،2009
وتحويله �شيئ ًا ف�شيئ ًا �إلى حزب ''الزعيم
الأوحد'' .واعتمد في ا�ستراتيجيته على �أمرين:
�إ�ضعاف مناف�سيه المحتملين على زعامة
الحزب ،وا�ستخدامه ''خطاب ًا تخويفي ًا قومي ًا
�أمني ًا''� 9،ساعده على التقرب من الجمهور

نتنياهو :من الليبرالية السياسية إىل الزعيم األوحد

المتدين لليهود ال�شرقيين ،ومن جمهور
الم�ستوطنين في �آن مع ًا .كما �أن عداءه الكبير
للي�سار و�شيطنته والحرب ال�شعواء التي �ش ّنها
عليه منذ �أعوام� ،أمور �شكلت عامل جذب
لجمهور النخبة من اليمين من �سكان المدن
الكبرى ،فهذا الجمهور المتعدد االنتماءات
تهمه يهودية الدولة
االجتماعية والإثنية ّ
مما ت�شغله تهم الف�ساد
و�سيطرة اليمين �أكثر ّ
و�سوء الأمانه التي �أقنعهم نتنياهو ب�أنها من
اختراع الي�سار و�أعداء �إ�سرائيل.

ال�رصاع على البقاء
بعد �أكثر من  12عام ًا في ال�سلطة لم يعد
نتنياهو يمثل نموذج ًا لزعامة تحديثية تجمع
التوجه القومي ال�صهيوني والليبرالية
ال�سيا�سية .فقد جعله تحالفه مع الأحزاب
الدينية ،ومحاولته التقرب من الم�ستوطنين،
وتب ّنيه �سيا�سات تحري�ضية �ضد الي�سار
الإ�سرائيلي والمواطنين العرب ،وحمالته
الت�شكيكية في �سلطات تنفيذ القانون في
�إ�سرائيل ،و�شخ�صنة الحكم ،في نظر كثيرين
''خطراً'' على �إ�سرائيل كدولة ديمقراطية.
و�صلت زعامة نتنياهو �إلى مرحلة يواجه
تحد داخلي ق�ضائي �سيا�سي
فيها �أكثر من ّ
واقت�صادي ،وفي هذا ال�سياق ،خا�ض مع
طاقمه حرب ًا �ضارية �ضد الم�ست�شار القانوني
للحكومة لإثبات �أن لوائح االتهام التي ُوجهت
�إليه كانت ب�ضغط �سيا�سي من طرف المدعي
العام �شاي نيت�سان ،والهدف هو �إبطال التهم
ومنع محاكمته ،واال�ستمرار في ممار�سة
مهماته10.
وقد ترافق ذلك مع �أزمة �سيا�سية تعود �إلى
ت�صاعد الخالف بين نتنياهو وحزب �أزرق -
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جراء عدم االتفاق على �إقرار ميزانية
�أبي�ض ّ
الدولة ،وعلى التعيينات في منا�صب �أ�سا�سية
بينها من�صب المفو�ض العام لل�شرطة ،ف�ض ًال
عن الإخفاقات في مواجهة وباء كورونا
وتداعياته الكارثية على االقت�صاد
الإ�سرائيلي11.
لكن ما �آلت �إليه زعامة نتنياهو �أخيراً لي�س
فقط نتاج التغييرات التي مر بها بقدر ما هو
انعكا�س للتحوالت التي طر�أت على المجتمع
الإ�سرائيلي في العقود الأخيرة ،وفي طليعتها
�صعود النزعات القومية المت�شددة وعودة
ت�أثير التيارات الدينية في �إ�سرائيل .وفي هذا
ال�صدد يقول رائف زريق'' :كثير من الأبحاث
في الفترة الأخيرة ت�شير بو�ضوح �إلى ازدياد
ت�أثير المنظومة الدينية في الحياة العامة في
�إ�سرائيل في جوانب عديدة ،منها القانون
والجي�ش والتربية والتعليم .كما �أن قانون
الحق
القومية الذي جرى �س ّنه م�ؤخراً ي�شير �إلى ّ
الديني لل�شعب اليهودي في تقرير م�صيره،
وهذا تجديد ال على م�ستوى �إ�سرائيل فح�سب،
بل على م�ستوى الفكر ال�سيا�سي برمته12''.
ّ
�إن االحتجاجات واالنق�سامات التي تثيرها
زعامة نتنياهو داخل �إ�سرائيل لم يكن لها
انعكا�سات على �أمن �إ�سرائيل وال على مكانتها
في المنطقة وفي العالم ،كما �أن �سيا�ساته
الموجهة �ضد الم�شروع النووي في �إيران،
واتفاقات التطبيع مع الإمارات والبحرين
وال�سودان لم ت� ّؤد �إلى تدعيم زعامته داخلي ًا.
وال�س�ؤال الذي يطرحه الإ�سرائيليون على
�أنف�سهم اليوم هو :هل �سي�ؤثر خروج دونالد
ترامب من البيت الأبي�ض في مكانة نتنياهو
لدى الإدارة الأميركية الجديدة؟ و�أي تداعيات
�سيكون لذلك على زعامته داخلي ًا؟
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