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يتن�اول ه�ذا الكت�اب ش�خصية
بنيامين نتنياه�و رئيس حكوم�ة االحتالل
اإلرسائيلي ،حي�ث ّ
ش�كل حال�ة فريدة يف
جتربة (إرسائيل) السياس�ية ،فمنذ تأس�يس
دول�ة االحتلال اإلرسائييل ع�ام 1948م
أي من قياداته ،رغم
وحت�ى اليوم مل يتمكن ّ
املؤسسين ومن اجلنراالت
أن بعضه�م من ّ
العس�كريني الذي�ن قام�وا ب�أدوار كبيرة
ومؤ ّث�رة -من االس�تمرار يف احلكم لفترة زمنية طويلة
كام فع�ل نتنياهو .فمنذ ع�ام 1996م ّ
متكن نتنياهو من
البق�اء يف رئاس�ة الوزراء ألرب�ع دورات :األوىل ما بني
 ،1999-1996وثلاث دورات متتالي�ة أخ�رى منذ
2009م ،حت�ى اآلن أي م�ا يقارب أربعة عشر عا ًما.
وت َُعدّ شخصية بنيامني نتنياهو من الشخصيات املركزية
ريا من خالل املنصب الوظيفي الذي
التي أ ّدت ً
دورا كب ً
مت ّتع به.
يتم ّت�ع نتنياهو بقدرت�ه عىل اقتن�اص ُ
الفرص؛ فهو
أيديولوجي ،لكنه برغاميت سيايس من حيث قدرته عىل
اقتناص ُفرص سياس�ية ،واس�تغالل حلظ�ات تارخيية؛
للتمرتس أكث�ر يف مواقعه األيديولوجي�ة ،وبدون هذه
أيديولوجيا
الفرص السياسية فإن قدرته عىل (التمرتس)
ًّ
ترتاج�ع .فهو ال ينتج الظرف التارخيي؛ بل يس�تغله ،إذ
اس�تغل نتنياهو الظ�رف التارخيي اإلقليم�ي ومل ينتجه،
واس�تغل البيئ�ة الدولية املتغيرّ ة ومل يش�ارك يف إنتاجها،
ولكنه يس�تغلها مجع ًيا للعودة إىل مواقعه األيديولوجية

إذا س�محت ل�ه بذلك الظروف السياس�ية
والتارخيية.

فنتنياهو يف جممل تصوراته األيديولوجية
والسياس�ية فيام يتعلق بالقضية الفلسطينية
ال خيتلف عن الفكر الصهيوين وفكر اجليل
مؤسسي احلرك�ة الصهيوني�ة
األول م�ن ّ
ودول االحتلال اإلرسائييل؛ ف�إن نتنياهو
اً
زعيًم� للش�عب
ُي َع�دّ يف النهاي�ة يف موضع�ه
رئيس�ا حلكوم�ة االحتلال اإلرسائيلي
اليه�ودي ،ال ً
فحس�ب؛ أي هو زعيم األمة اليهودية ،وس�تكون هذه
أساسيا يف تأطريها للرصاع عىل أنه رصاع
اخلطوة مرك ًبا
ًّ
حضاري ،بني احلضارة الغربية التي ترتكز عىل املوروث
املسيحي– اليهودي من جهة ،واحلضارة اإلسالمية من
يتحول نتنياهو إىل
جهة أخرى .يف هذا التأطري للرصاع ّ
ممثّ�ل ّ
ومنظر ورأس حربة ،وربام زعيم هذه احلضارة يف
مواجهتها للحضارة اإلسالمية.
إن نتنياهو يتعامل مع ذاته عىل أنه ش�خصية تارخيية
يف صريورة الش�عب اليهوديُ ،وجدت حلامية الش�عب
اليه�ودي م�ن اإلب�ادة ّأو اًل ،وليس�ت هن�اك ش�خصية
هيودي�ة قادرة على حتقيق ذل�ك غريه ،وذل�ك نابع من
س�وغ تعامله
فهمه الصحي�ح لطبيعة الرصاع ،والح ًقا ّ
مع ذاته بوصفه ش�خصية تارخيي�ة يف احلضارة الغربية،
هدفه�ا قيادة احلض�ارة ،وتوجهيها نحو مس�ار الرصاع
احلقيقي ،رصاع احلضارات.
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وملعرف�ة املزيد عن ش�خصية بنيامني نتنياهو يسير
عرفنا حقيقة
بِن�ا الكاتب مهند مصطفى يف ثناي�ا كتابه ل ُي ّ
هذه الش�خصية الصهيونية ،حيث تناول ش�خصيته يف
أربع�ة فص�ول وخامتة .تن�اول يف الفص�ل األول الذي
كان بعنوان قراءة سياس�ية يف سيرة نتنياهو الش�خصية
م�ن خالل ثالث�ة حماور ،ش�ملت حمور دخ�ول نتنياهو
ريا يف اإلره�اب واإلعالم،
احلق�ل الس�يايس بصفته خب ً
وحم�ور التحريض على رابني وفوزه برئاس�ة احلكومة،
أ ّم�ا يف املحور األخير فقد حتدث ع�ن مجهورية اليمني
يف دورة نتنياه�و األوىلّ .
رك�ز الكات�ب يف ه�ذا الفصل
عىل تقديم قراءة سياس�ية لتاريخ بنيامني نتنياهو؛ لفهم
املؤثرات الش�خصية والسياسية التي بلورت شخصيته
السياس�ية والفكرية .كام تن�اول الكاتب يف هذا الفصل
كيفي�ة دخول نتنياهو إىل احلقل الس�يايس اإلرسائييل يف
ع�زز عالقاته مع اإلدارة األمريكية
عام  ،1982حيث ّ
اجلمهوري�ة ،ومع وس�ائل اإلعلام األمريكي�ة ،وكان
يش�دّ د على عالقات�ه الش�خصية م�ع رئي�س احلكومة
أهم
ش�امري ،ووزي�ر الدف�اع أرن�س ،وكان َيعدّ نفس�ه ّ
م�ن الس�فري اإلرسائيلي يف واش�نطن ،وكان الظه�ور
اإلعالم�ي لنتنياه�و يف الوالي�ات املتح�دة األمريكية،
واملنصب الذي يش�غله وهو مندوب إرسائيل يف األمم
مهمة يف انطالقته الشخصية القو ّية يف
املتحدة -مرحلة ّ
احلقل السيايس اإلرسائي ّ
يل بعد ذلك.
كما أش�ار الكات�ب يف ه�ذا الفص�ل إىل ع�دد م�ن
املهمة يف احلياة السياس�ية لبنيامني نتنياهو،
التح�والت ّ
ّ
ّ
م�ن أبرزها ّ
أن هذه املرحلة ش�كلت بداي�ة أفول اجليل
القدي�م يف السياس�ة اإلرسائيلي�ة وبداي�ة صع�ود جيل
مه�دت لصعود جيل جديد داخل اليمني
جديد ،وأنهّ ا ّ
س�ينقلب عىل اجلي�ل القدي�م ،حيث انتصر نتنياهو يف
ه�ذه املرحلة عىل أربع قوى مركزية ،وقد ّ
ش�كلت هذه
الفرتة بداية تأسيس املرجعية الدينية يف حزب الليكود،
وتس�ييس اجلمعي�ات اليمنية ،وربطه�ا بمرشوع هيمنة
اليمني عىل احلقل السيايس واالجتامعي يف (إرسائيل)،
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كما ّ
ش�كلت ه�ذه املرحل�ة هناي�ة اتف�اق أوس�لو ،إذ مل
يلتزم نتنياهو بباقي التعه�دات اإلرسائيلية يف االتفاق.
ّ
وش�كلت مرحلته تغلغل املستوطنني يف صفوف حزب
الليكود.

ويف الفصل الثاين تناول الكاتب تشكيل أيديولوجية
نتنياه�و ببعدها الش�خيص والفكري الس�يايس ،حيث
تن�اول اً
حتليل لل�دور ال�ذي أ ّداه أبوه بنتس�يون نتنياهو
وشقيقته يوين نتنياهو يف بلورة أو التأثري يف فكر نتنياهو
وتوجهات�ه السياس�ية ،م�ع تأكي�د أن مؤث�رات فكري�ة
وسياس�ية أخرى أ ّدت هذا الدور ،وجعلت من نتنياهو
ُيبل�ور منظوم�ة فكري�ة خمتلف�ة يف بع�ض مركباهت�ا عن
أبي�ه ،ولكنها غري منفصلة عن�ه ،كام حتدّ ث الكاتب عن
س�لطوية ش�خصية نتنياهو ،ليكون ل�دى القارئ جزء
م�ن اخللفيات الفكرية والش�خصية هل�ذا الرجل ،وبينّ
الكات�ب أن نتنياهو ّ
يوظف خطاب اخلوف والتخويف
من أجل تعزيز سلطويته وسيطرته عىل احلقل السيايس
وعىل الوع�ي اجلامعي لإلرسائيليين؛ فخطاب اخلوف
يس�وق نفس�ه على
هي�دف إىل بقائ�ه يف الس�لطة ،فه�و ّ
أن�ه الوحيد الق�ادر عىل ختفي�ف خ�وف اإلرسائيليني،
وختفي�ف خوفهم من خ�وف أنتجه ه�و ،ويعيد إنتاجه
مستمر.
بشكل
ّ
أوض�ح الكات�ب يف ه�ذا الفص�ل أن نتنياه�و ُي َع�دّ
نموذجا لزعيم يميني متطرف ،يسعى إىل جتذير حكمه
ً
من خالل نزع رشعية خصومه ،وهو يس�تعمل يف ذلك
خطا ًبا (ش�عبو ًّيا) ،ووسائل اإلعالم احلديثة يف مقارعة
خصوم�ة يف الداخ�ل واخل�ارج ،كما يس�تعمل بكث�رة
صفح�ات التواص�ل االجتامع�ي؛ ليعبرّ عن اس�تهتاره
بالنظ�ام الدويل القائم ،واملؤسس�ات الدولية ،ومهامجة
كل م�ن ينتقد إرسائيل ،م ّت اً
هم إياه�م باجلهل ،أو معاداة
إرسائي�ل ،أو مع�اداة الس�امية .كام أوض�ح الكاتب أن
ودوليا حيمل ثالثة مركبات:
حمليا
ًّ
نتنياه�و يبلور خطا ًبا ًّ
اس�ترشاقي ،وكولوني�ايل ،وس�لطوي .يتمثّ�ل مرك�ب
نتنياه�و االس�ترشاقي يف خطاب�هّ :
إن النظ�ام ال�دويل

القائ�م ال يفه�م طبيع�ة التح�والت اجلارية على البيئة
الدولي�ة واإلقليمية ،و(إرسائيل) ه�ي الدولة الوحيدة
يف الع�امل الت�ي تفه�م ه�ذا الع�امل بالش�كل الصحي�ح،
ويتمثل املركب الكولونيايل يف سياس�ة نتنياهو بتكراره
يف خطابات�ه مقولت�هّ :
إن (إرسائيل) هي رأس احلربة يف
العامل ضد اإلرهاب اإلسالمي .ويف املركب السلطوي
بدأت تظهر س�لطويته يف حرصه عىل تعيني شخصيات
املهم�ة يف الس�لك احلكومي،
مقرب�ة من�ه يف املناص�ب ّ
مقربني منه،
حي�ث ب�ات نتنياهو
ً
مهوس�ا بتعيني أن�اس ّ
يتمي�زون باإلخالص الش�خيص ل�ه بالدرج�ة األوىل،
ّ
ويزداد هوس�ه بذلك كلما زادت فرته حكمه التي أدت
إىل زيادة أعدائه الشخصيني.

ويف الفص�ل الثال�ث رشح الكات�ب أيديولوجي�ة
نتنياه�و ،وفك�ره ،وتأطير املشروع الصهي�وين ضمن
رصاع احلض�ارات ،هب�دف معرف�ة فك�ر نتنياه�و،
وتصورات�ه األيديولوجي�ة ،م�ن خالل نصوص�ه التي
كتبه�ا .وقد اعتم�د الكاتب يف هذا الفص�ل عىل مقولة
الكت�اب األساس�ية التي تق�ول" :إن نتنياه�و يعتقد أن
املشروع الصهي�وين ج�زء من الصراع احلض�اري بني
الغ�رب املس�يحي-اليهودي وبين احلض�ارة الغربية-
اإلسلامية" .كام يق�ول نتنياهو أن املشروع الصهيوين
ه�و رأس احلربة يف هذا الرصاع .وبّي�نّ الكاتب يف هذا
الفص�ل (بس�اطة) املنظوم�ة الفكري�ة واأليديولوجي�ة
والسياس�ية لنتنياه�و ،التي عّب�رّ عنها يف كتاب�ه" :مكان
حت�ت الش�مس" ال�ذي يض�ع الق�ارئ أم�ام إنس�ان
متوس�ط الفكر من حي�ث قدرته عىل إنت�اج النصوص
سياس�يا .وقراءته
ذكي
ًّ
الفكرية واملعرفية العميقة ،لكنه ّ
وحتليالته الفكرية والتارخيية متوس�طة املس�توى ،لك ّنه
يعرضه�ا بطريقة ّ
انطباعا للقارئ
ذكي�ة ،بحيث تعط�ي
ً
فك�ري ُمعمق،
الع�ادي من اجلمه�ور اهلدف بأنّه طرح
ّ
ّ
واطلاع تارخيي كبري ،وه�و ليس كذل�ك .وقد حافظ
نتنياهو على املقاربات الفكرية واأليديولوجية نفس�ها
ويكرره�ا من�ذ ذل�ك احلين ،وهو
من�ذ الس�بعينيات،
ّ

ال ّ
ي�دل على مثاب�رة يف املواق�ف فحس�ب ،وإنما على
ع�دم قدرته عىل التجدي�د والتطوير وتقدي�م مقاربات
جديدة .ويتحدّ ث الكاتب يف هذا الفصل بإسهاب عن
تأطري نتنياهو للقضية الفلسطينية يف الرصاع احلضاري
والتارخي�ي بين الغ�رب املس�يحي والشرق الع�ريب
اإلسلامي ،ويبّي�نّ يف رسد تارخي�ي مقتض�ب ومنزوع
املعم�قّ -
أن الصراع التارخيي بني
الس�ياق والتحلي�ل ّ
املرشوع العريب -اإلسلامي وبني املرشوع الغريب يمتد
وأن القضية الفلسطينية هي جزء ّ
إىل يومنا هذاّ ،
مركب
من هذا الرصاع احلضاري.

أ ّما الفصل الراب�ع فقد أفرده الكاتب للحديث عن
نتنياهو والفلسطينيني( :مصاحلة فلسطينية مقابل تسوية
ً
مرتبطا بالفصل الس�ابق،
إرسائيلي�ة)ُ .ي َعدّ هذا الفصل
يبّي�نّ في�ه الكاتب ّ
تص�ورات نتنياه�و احلالية تنطلق
أن
ّ
م�ن مفهومي املصاحل�ة والتس�وية ،فعىل الفلس�طينيني
مصاحل�ة املشروع الصهي�وين ،بينما على الصهاينة أن
يقوموا بتس�وية سياس�ية مقاب�ل املصاحلة الفلس�طينية.
ويرى نتنياهو ّ
أن إنتاج ش�عب فلس�طيني وهوية وطينة
فلس�طينية كان�ا مؤامرة عربية إلس�قاط ح�قّ اليهود يف
فلس�طني ،ويق�ارن نتنياهو امل�رة تلو األخرى الش�عب
الفلس�طيني ال�ذي يضعه بني مزدوجين باألملان الذين
كانوا يعيشون يف إقليم التشيكوسلوفاكي يف ثالثينيات
تصور نتنياهو ملصاحلة
القرن الفائت .وأشار الكاتب يف ّ
حل ّ
فلسطينية مقابل تسوية إرسائيلية إىل اعتقاده أن ّ
كل
القضايا اجلوهرية للرصاع تتعلق باعرتاف الفلسطينيني
بالدولة اليهودية.

أ ّم�ا اخلامت�ة فق�د خصصه�ا الكات�ب للحديث عن
مفهوم سماّ ه" :من رصاع قومي إىل رصاع حضاري".
قدّ مت لنا فصول هذا الكتاب قراءة حتليلية لبنيامني
نتنياهو :فكره ،أيديولوجيته ،سلوكه السيايس .وانطلق
يف صياغ�ة منظومته الفكري�ة من املقوالت التأسيس�ية
للفكر الصهيوين عمو ًم�ا ،ومن الفكر اليمني التنقيحي
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خصوص�ا ،ومل تكن أفكاره يف العموم منقطعة عن هذه
ً
األرضية السياسية والفكرية ،فهو كولونيايل استعامري
يف تعاطيه مع الفلس�طينيني والقضية الفلس�طينية وحق
تقرير املصري للشعب الفلسطيني ،وفكره استرشاقي يف
مقاربته للشعوب العربية واإلسلام والثقافة العربية-
توج ًه�ا س�لطو ًّيا يف املامرس�ة
اإلسلامية ،كما حيم�ل ّ
السياس�ية .واحلقيقة ّ
أن نتنياهو ال خيتلف يف نظرته عن
جمم�ل الفكر الصهيوين .إذ ال تنفص�ل املميزات العامة
الثلاث لنتنياهو ع�ن هذه املقارب�ة احلضارية للرصاع،
فجمي�ع هذه املميزات هي ج�زء من الرصاع احلضاري
الذي يؤطره نتنياهو.
ختا ًم�ا متيز نتنياهو ع�ن باقي القي�ادات الصهيونية
بأن�ه يتعام�ل م�ع ذات�ه على أن�ه ش�خصية تارخيي�ة يف
صريورة الش�عب اليه�وديُ ،وجد حلاميته م�ن اإلبادة،
ولي�س هناك ش�خصية هيودي�ة قادرة على حتقيق ذلك
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غيره ،وذلك نابع من فهمه ال�ذايت لطبيعة الرصاع عىل
أنه رصاع حضارات .وتقدّ م هذه الدراس�ة للسياسيني
يف العامل العريب واإلسالمي مادة معرفية أكاديمية ّ
متكنه
م�ن الوقوف على حقيق�ة مواق�ف نتنياه�و وخلفياهتا
ٍ
تط�ورات
خصوص�ا يف ظ�ل مرحل�ة تش�هد
الفكري�ة،
ً
سياسيا معقدً ا تبدّ لت
وأحدا ًثا سياسية خلقت مش�هدً ا
ًّ
في�ه األولوي�ات ،واخت ّلت في�ه البوصلة ل�دى العديد
ضبابيا
م�ن القوى وال�دول يف املنطقة؛ فأصبح املش�هد
ًّ
ً
ومرتب�كا إىل ح�دّ ّ
أن البع�ض أصب�ح ي�رى يف دول�ة
االحتلال صدي ًقا يمكن التع�اون معه ،وارتفع صوت
نظري�ن للتطبي�ع م�ع الكي�ان اإلرسائييل.
ا ُمل ّ
طبعين وا ُمل ّ
وق�د ّ
متك�ن نتنياهو من اس�تثامر تلك اللحظ�ة التارخيية
ونبي�ا جديدا
الصعب�ة؛ ليق�دّ م نفس�ه صديقا للع�ربًّ ،
لليهود ،يقودهم نحو األمن واالستقرار ،ويقف معهم
طبيعيا
عىل أعتاب مرحلة تكون فيه�ا "إرسائيل" جز ًءا
ًّ
من املنطقة.

