الدراسات النفسية لشخصية بنيامني نتنياهو
أ .د .وليد عبد احلي
مقدمة:
ميكن اعتبار نظرايت سيغموند فرويد  1Sigmund Freudيف التحليل النفسي بشكل عام،
هي األساس الذي بنيت عليه دراسات التحليل النفسي للقادة السياسيني على اختالف أمناط
توجهاهتم السياسية ،وتباين بيئاهتم االجتماعية ،والثقافية ،والسياسية ،واالقتصادية.
وميكن اعتبار هارولد السويل

Lasswell

 2،Haroldوفيكتور وولفينشتاين

Victor

 3،Wolfensteinاألبرز يف نطاق نقل نظرايت فرويد إىل جمال التنظري يف دراسات علم نفس
القادة السياسيني حتديدا .فقد قسم السويل القادة السياسيني إىل ثالثة أمناط :املهيجون
Agitators؛ وهم من يتصفون ابلنرجسية ،ويتشبثون بقناعاهتم األيديولوجية ،ومييلون كثريا
لالجنذاب اجلماهريي هلم .والنمط الثاين هم اإلداريون  ،Administratorsوهم من جيعل من
رغباته الشخصية ذات طابع عام ،ويركز على اإلجناز .أما النمط الثالث فهم املنظرون
 ،Theoristsوهم الذين تسيطر عليهم الشكوك ويدققون يف التفاصيل ،ولديهم نزوع دائم
للمعرفة ،نتيجة عمق الشكوك لديهم يف كل شيء.
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أما وولفينشتاين فقد ركز على عقدة أوديب  Oedipus complexلدى الشخصية الثورية،
ولكنه اتكأ يف حتليله على منوذج إريك إريكسون  4Erik Eriksonيف تقسيمه ملراحل العمر إىل
مثانية مراحل ،مع توصيفها بشكل قريب من منوذج إريكسون ،وهي :املرحلة الفمية ،والشرجية،
وحتسس األعضاء التناسلية ،والكمون ،واملراهقة ،والشباب املبكر ،والشباب املكتمل ،وأخريا
النضوج ،ويتم الرتكيز يف دراسة القائد على كل مرحلة ،مع الرتكيز على أهم مالمح كل مرحلة،
واليت تشكل نقطة مركزية يف املرحلة ،مثل مرحلة الرضاعة ،ومدة الرضاعة ،واإلشباع...إخل ،أو
املرحلة الشرجية؛ اإلصابة أبمراض كاإلمساك يف مرحلة الطفولة أو الرضاعة...إخل ،وهكذا.
ويتم اعتبار املراحل األوىل ذات أمهية قصوى ألهنا تؤسس لبناء الشخصية وآلليات تكيف
الشخصية مع معطيات املراحل الالحقة ،وتنحصر هذه املرحلة يف األعوام اخلمس األوىل من
حياة الطفل.
وتكمن أمهية هذه الدراسات يف أهنا تساعد على فهم ،قدر اإلمكان ،اخللفية النفسية لردات
فعل القائد على ما يواجهه من تعقيدات احلياة السياسية ،وابلتايل التنبؤ بكيفية مواجهته ملثل
هذه األوضاع مستقبال ،مع ضرورة التنبه إىل أنه كلما كان النظام السياسي أكثر مؤسسية كان
أتثري الفرد القائد أقل ،بينما يف النظم غري املؤسسية واليت ينفرد فيها فرد أو عدد حمدود من األفراد
يف عملية صنع القرار ،تكون جدوى التحليل النفسي أكرب من حيث القدرة على التنبؤ.
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هدف هذه الدراسة:
تسعى هذه احملاولة البحثية إىل لفت االنتباه أوال لضرورة دراسة اجلوانب النفسية لقادة الكيان
الصهيوين ،وهي دراسات قليلة للغاية يف األدبيات السياسية العربية ،ولعل دمج مثل هذه
الدراسات يف مصفوفة التنبؤ لسلوك الكيان السياسي الصهيوين جيعل الوعي بسياساته أكثر دقة،
ولعل الدراسة اليت قامت هبا جمموعة من علماء النفس األمريكيني لشخصية الرئيس األمريكي
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السابق دوانلد ترامب  Donald Trumpقبل توليه السلطة ،متثل النموذج األحدث ألمهية هذه
الدراسات خصوصا مصداقيتها العلمية.
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وسنعمل يف هذه الدراسة على دراسة رئيس الوزراء
اإلسرائيلي احلايل بنيامني نتنياهو ،Benjamin Netanyahu
استنادا لعدد من الدراسات النفسية اإلسرائيلية والغربية ،مث
العمل على حتديد النقاط اليت اتفقت عليها هذه الدراسات،
واليت ستكون هي األساس للتنبؤ بردات فعله وتوجهاته
املستقبلية.

بنيامني نتنياهو

منهجية التحليل:
نظرا للكم الكبري من املعلومات والبياانت حول األبعاد النفسية لشخصية نتنياهو ،سنحاول
أن ندجمها يف أبعاد مخسة هي:
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أوال :ركائز بنيته النفسية.
اثنيا :انعكاس البنية النفسية يف شخصية نتنياهو.
اثلثا :مساته الوظيفية.
رابعا :أسلوبه القيادي.
خامسا :انعكاس بنيته النفسية على سلوكه يف الصراع العريب الصهيوين.
أما النموذج التحليلي املعتمد يف أغلب هذه الدراسات فهو منوذج الدليل التشخيصي
واإلحصائي للجمعية األمريكية للطب النفسي
.Diagnostic and Statistical Manual
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3

American Psychiatric Association’s

ويقوم هذا النموذج على الرتكيز على "السلوك املتكرر" للفرد من خالل رصد قائمة األبعاد
الشخصية وقياسها على أسس ثالثة ،هي األفكار ،واملشاعر ،واألعمال ،ويتم ذلك بعد مجع
املعلومات عن الشخصية ،مث تصنيف هذه املعلومات ،وأخريا حتليلها.
وكانت مصادر املعلومات عن شخصية نتنياهو يف هذه الدراسات :ما كتبه نتنياهو أو
الدراسات العلمية حول شخصيته ،واملقاالت الصحفية واملقابالت اليت ت نشرها يف الصحف
اإلسرائيلية من

1891

إىل  ،0202مث معلومات نقلها العاملون معه من املوظفني وخصوصا

املستشارين منهم الذين عملوا معه .وقد ت تقسيم املادة العلمية إىل بعدين :مضمون املعلومة
(الفكرة املركزية وداللتها) ،مث نوعية املعلومة وتتعلق خبمسة جوانب هي :تطور الشخصية عرب
مراحل العمر ،والعالقة مع األسرة ،وممارسته الوظيفية ،وأسلوب قيادته ،وصفاته الشخصية .وقد
تفاوت عدد املؤشرات اليت ت قياسها ودراستها
بني الدراسات املختلفة لشخصية نتنياهو،
وبلغت يف بعضها
شاؤول كيمحي

00

مؤشرا مثل دراسات

Shaul Kimhi

الذي تتبع

شخصية نتنياهو خالل فرتتني متتدان من هناية
التسعينيات تقريبا إىل سنة  ،0212وهي الفرتات
اليت كان يف أغلبها رئيسا للوزراء.

9

شاؤول كيمحي

التحليل:
استنادا إىل املنهجية اليت أشران هلا والنموذج التحليلي املعتمد ،ومبقارنة الدراسات املشار هلا
يف قائمة املراجع يف هناية هذه الدراسة ،سنركز على السمات املركزية املتفق عليها بني كل هذه
الدراسات ،مث سنعرض لبعض الوقائع الكاشفة للسمات املركزية من خالل تفاصيل حياة نتنياهو
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العامة واخلاصة ،ليكون ذلك أساسا نضعه بني أيدي الباحثني للمساعدة على دمج هذا اجلانب
يف مصفوفات التنبؤ للسلوك اإلسرائيلي بشكل عام ،وسلوك نتنياهو بشكل خاص.
أولا :ركائز بنية نتنياهو النفسية:
يرى علماء النفس أن هناك وقائع يف حياة كل فرد متثل اخللفية اليت تتحكم بقدر كبري يف
سلوكه العام ،ولكن هذه الوقائع أحياان يعيها الفرد ولكن ال يتنبه لتداعياهتا يف نسج خيوط
شخصيته ،ويف أحيان أخرى تكون هذه الوقائع غائرة يف "الالوعي" الفردي خصوصا ما كان يف
مراحل العمر األوىل ،وليس من اليسري ربط تصرفاته الالحقة مع تلك الوقائع الغائرة يف الالوعي
إال من خالل منهجية التحليل النفسي وآلية التداعي احلر .Free association
وعند مراجعة ما اتفقت عليه الدراسات اخلاصة بنتنياهو ،جند أربعة أبعاد تركت فيه بصماهتا
وشكلت سلوكه العام واخلاص:
.1

الوالدان :ولد بنيامني نتنياهو سنة  1898لرجل
بولندي األصل هو بن صهيون مايلكوويسكي
Benzion Mileikowsky

الذي كان والده

(جد بنيامني) اناثن  Nathanحاخاما ،لكن بن
صهيون كان علمانيا ،وكان من كبار مساعدي
القيادي الصهيوين املتطرف زئييف جابوتنسكي
 ،Ze'ev Jabotinskyومن الداعني إىل هتجري

بن صهيون مايلكوويسكي

الفلسطينيني إىل خارجها لتبقى دولة يهودية نقية ،وقام بتغيري امسه البولندي إىل نتنياهو.
لكن هذا األب كان حمبطا من عدم القدرة على االندماج مع اجملتمع األمريكي الذي عاش
فيه كمؤرخ ،ومل يتمكن من إجياد العمل الذي يراه يشبع طموحه على الرغم من أنه مارس
التعليم يف جامعة كورنيل  Cornellاألمريكية .وكان بن صهيون صهيوين مييين ،ختصص يف
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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التاريخ اليهودي ال سيما يف إسبانيا ،وهو
من املؤمنني بفكرة "إسرائيل الكربى"،
ولكنه بعد رفضه من قبل اجلامعة العربية
يف القدس

The Hebrew University

 of Jerusalemللعمل فيها ،انتقل اثنية
إىل الوالايت املتحدة ،وكان طوال حياته حيمل ضغينة مريرة ضد مؤسسة حزب العمل
 Labor Partyوالنخب الفكرية يف "إسرائيل".
وقد زرع األب يف أبنائه فكرة أن الكل "عدو له" ،وقد
تركت هذه الفكرة آاثرها العميقة على بنيامني منذ
نعومة أظافره وأصبح يرى أن املؤامرة موجودة يف كل
مكان ،وأن العامل ٍ
قاس بدرجة كبرية ،وزرع األب يف
أـ بنائه فكرة أن ال مكان فيه لإليثار أو العمل اخلريي
أو الصداقة احلقيقية ،وأن البشر يعيشون يف صراع
دارويين  Charles Darwinمستمر من أجل البقاء.

شارلز داروين

كما تشرب بنيامني من والده الشعور أبنه دخيل على املؤسسة السياسية ،وغلب عليه
الشعور يف البداية على أنه معزول ابلرغم من متيزه (الذي يعتقده هو) ،لذلك رأى أن
مجيع زمالئه السياسيني منافسني له بل انتقم ممن استشعر معارضتهم له.
ولعل عمق إ ميانه ابملنظور الدارويين الذي زرعه األب يف أبنائه يفسر رؤية بنيامني أبن
غالبية العرب ،مبن فيهم عرب  ،1899يشكلون هتديدا وجوداي لـ"إسرائيل" ،واتسع
مضمون هذه الفكرة (التهديد الوجودي) ليشمل أركان العامل كله ،وتتجسد هذه الفكرة
من خالل تكرار بنيامني نتنياهو املتواصل ألفكار كانت هي األعلى يف التكرار ،بعد
6
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حتليل مضمون خطاابته وتصرحياته وما ورد يف كتاابته  ،وتتمثل هذه األفكار املركزية يف
منظومته املعرفية يف التايل:
أ .اعتبار األمن اإلسرائيلي مهددا من كل حدب وصوب.
ب" .اإلرهاب" الفلسطيين.
ج .معاداة السامية.
د .اخلطر اإليراين وحزب هللا.
ه .معاداة األمم املتحدة لـ"إسرائيل".
و .التذكري ابهلولوكوست  Holocaustالنازية.
ز .أن أورواب تفشل يف فهم "التهديد" الذي تتعرض له "إسرائيل".
وترى الدراسات النفسية اخلاصة أن كل هذه األفكار األكثر تكرارا يف خطاابته ،هي نتيجة
للفكرة اليت غرسها األب يف ذهنه ،وهي أن "كل العامل يكرهنا" ،لذا فإن أي نقد لـ"إسرائيل"
هو جزء من "العامل يكرهنا".
وعند االنتقال لدور أمه زيليا  ،Celiaوكانت متزوجة من نوح بن توفيم Noah Ben Tovim

قبل زواجها من والد نتنياهو ،فإننا جند أن أتثريها كان يف جانب آخر وهو تدريب أبنائها
على "االنضباط وممارسة القوة" من انحية ،كما زرعت فيهم إحساس النجاح مستقبال من
انحية اثنية.
لكن األسرة ككل كانت تعيش حتت مشاعر اإلحساس ابلعزلة واالضطهاد والشكوك يف
من حوهلم .وكان بنيامني االبن األكثر ميال حنو العزلة والسعي الدائم للتفوق (وظهر ذلك
بعد عودته إىل الوالايت املتحدة مع األسرة ،مث عاد لـ"إسرائيل" وعمره  19عاما ألداء اخلدمة
العسكرية).
خالصة األمر أن الوالدين زرعا يف ابنهما بنيامني نتنياهو مسألتني :كراهية اآلخر غري اليهودي،
مث أن الصراع مبفهومه الدارويين هو الظاهرة الطبيعية يف هذا الكون ،لذا فإن ممارسة القوة
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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ضد ذلك اآلخر هي أمر طبيعي ،بغض النظر عن مدى "شرعية هذه القوة" ،فالتاريخ تصنعه
"األحذية الثقيلة" كما قال جابوتنسكي الذي ارتبط بعالقات وطيدة مع والد بنيامني.
.0

شقيقه األكرب :كان والد ووالدة بنيامني يوليان
عنايتهما األوىل البنهما األكرب يواناتن ،Yonatan
ومعلوم أن األب أو األم يعطون األولوية يف الرعاية
لالبن األكرب ،وهو أمر يرتك بعض األثر لدى األخ
الذي يليه يف الرتتيب ،فإذا تعرض هذا االبن األكرب
ملا يغيبه أو جيعله غري مؤهل يتم االنتقال لالبن الذي
يليه ،وهو ما وقع مع بنيامني ،فبعد مقتل أخيه االكرب
خالل قيادته فرقة إسرائيلية ذهبت إىل إنقاذ رهائن يف
عينتييب يف أوغندا سنة  ،1821وكانوا حتت سيطرة خلية

يواناتن نتنياهو

من اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني ،ترك احلدث األثر األكثر وقعا على بنيامني الذي كان
يدرس يف الوالايت املتحدة ،لكن بنيامني استثمر مقتل أخيه من نواح ثالث :األوىل
االستغالل السياسي للحدث لتحقيق أهداف ذاتية يف جمال االرتقاء يف السلم السياسي،
ومن انحية اثنية تعميق الشعور بكراهية العرب لديه بسبب أهنم قتلوا شقيقه ،مث أتكيد فكرة
املنظور الدارويين لديه ،أي أن البقاء لألقوى.
.3

حياته العسكرية :شارك بنيامني نتنياهو يف العديد من االعتداءات العسكرية على دول عربية
بعد حرب ( 1812شارك يف معركة الكرامة  ،1819ويف اهلجوم على مطار بريوت يف السنة
نفسها ،ويف حرب االستنزاف على اجلبهة املصرية ،بل كاد ميوت غرقا يف قناة السويس خالل
مشاركته يف عملية دمر فيها املصريون أحد قوارب عملية تسلل عسكرية إسرائيلية ،إىل جانب
عدد آخر من العمليات سنة  ،)1820على الرغم من أن األب كان مياال أن ينخرط أبناؤه
يف السلك الديبلوماسي خصوصا يف وزارة اخلارجية ،وكان نتنياهو وشقيقه األكثر تطرفا
8
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يشعران ببعض التناقض يف سلوك والدمها أبنه مدافع قوي عن الصهيونية ولكنه مصر على
اإلقامة يف الوالايت املتحدة.
.9

اضطرابه العاطفي :إن تتبع احلياة الزوجية لبنيامني نتنياهو تكشف عن شخصية ال ترى يف
اخلداع (كما سيتضح الحقا) أي شائنة ،فعالقاته مع زوجاته يغلب عليها اخليانة الزوجية،
والكذب والتحايل على الزوجة واجملتمع يف حالة افتضاح أمره ،والذي أكدته وقائع الفساد
اليت يالحق قضائيا حوهلا يف الفرتة احلالية ،واملتمثلة يف "الرشوة ،والتزوير ،وخيانة األمانة".
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لقد اقرتن بزوجته األوىل مرمي وايزمن  ،Miriam Weizmannاليت تعرف عليها يف "إسرائيل"،
وهي متخصصة يف الكيمياء ،مث ذهبت إىل الوالايت املتحدة الستكمال الدراسة يف الوقت
نفسه الذي كان نتنياهو هناك ،وتزوجا يف السبعينيات من القرن املاضي وأجنبا ابنة سنة .1829
لكنه أثناء محل زوجته األوىل ،تعرف يف مكتبة اجلامعة على فتاة بريطانية هي فلور كيتس
 Fleur Catesوأقام معها عالقات عاطفية ،وهو ما دفع زوجته األوىل لطلب الطالق ،فتزوج
نتنياهو عشيقته سنة  ،1891اليت أعلنت اعتناقها لليهودية ،ولكنه طلقها بعد ثالث سنوات.
بعد ذلك تعرف على مضيفة طريان هي سارة أرتزي  ،Sara Ben-Artziوأجنبت منه ولدين.

مرمي وايزمن
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سارة أرتزي

وتتفق خمتلف الدراسات على أن سارة ،زوجته احلالية ،معروفة "بسلوكها غري املنتظم وغري املستقر
أحياان" ،إذ تتسم عالقاهتا ابخلشونة تقريبا مع خادمات املنزل ،وقد متت مقاضاهتا من قبل العديد
من املربيات 11،كما أن عالقاهتا مع الصحف اإلسرائيلية فيها قدر من احلدية .وتشري الدراسات
يف مواضع خمتلفة إىل أهنا تزوجت نتنياهو وهي حامل لكنها مل ختربه ألهنا كانت ختطط "لصيده"،
بعد أن استشعرت أنه ال يعتزم الزواج منها .وتكرست شكوكها حنوه سنة  1883كما سنرى.
يف كل ما سبق جيب التنبيه إىل ممارساته اخليانية لزوجاته ،فزوجته األوىل اكتشفت وهي حامل،
وجود شعرة شقراء على مالبسه ،وأصرت على معرفة مصدرها ،لكنه راوغها مما دفعها لطرده من
البيت لينتهي األمر ابلطالق ،لكنه عندما وضعت مولودها أرسل هلا "ابقة ورد" دون أن يزورها. ...
ويف سنة  ،1883تلقت سارة اتصاال هاتفيا يبلغها فيه املتحدث أن لديه شريط فيديو عن
عالقات عاطفية لنتنياهو ،خيوهنا فيه مع مستشارته للعالقات العامة وامسها روث ابر

Ruth

 ،Barوتضمنت املكاملة اهلاتفية اجملهولة هتديدا ،مضمونه أبنه ما مل ينسحب نتنياهو من سباق
زعامة الليكود  Likudسيتم توزيع الشريط للصحافة ،وبعد عودة نتنياهو إىل املنزل ،قامت سارة
مبواجهته ابملكاملة ،فاستسلم وبكى ندما مث ذهب إىل التلفزيون اإلسرائيلي ليعرتف أمام املأل أبنه
خدع زوجته سارة ،مث تبني الحقا أنه مل يكن هناك شريط فيديو للواقعة اليت جرى هتديده هبا،
لكن نتنياهو أدرك خطورة تداعيات موضوع خيانته الزوجية على مستقبله السياسي ،وقبل أن
تتمكن "املافيا السياسية" اليت صنعت فكرة الشريط بشكل مثري للدهشة من "ابتزازه" ،متكن
بدموع البكاء على التلفزيون يف أوقات ذروة احلديث عن موضوع خيانته ،من التأثري على مشاعر
أنصاره ومداراة جراح الزوجة ،وهو ما أفسد خطة خصومه ملنع وصوله لزعامة الليكود ،ودفع
زوجته سارة للقول أبن "روث ابر امرأة فاسدة وأن نتنياهو كان ضحية هلا".
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ويرى الباحثون يف سيكولوجية نتنياهو ،يف هذا اجلانب ،أنه يتعامل مع زوجته سارة "بصرب
وتسامح رغم الضعف الشديد يف ارتباطهما العاطفي ،وأن الدافع لذلك هو اخلوف لديه أن يؤثر
ذلك على هدفه املركزي وهو البقاء يف قيادة الليكود".
اثني ا :انعكاس البنية النفسية على شخصية نتنياهو:
من الضروري اإلشارة إىل أن هذا اجلانب يركز على السلوك املتكرر يف إطار البيئة األوسع من
األسرة ،أي منط عالقاته مع البيئة السياسية واجملتمعية وغريمها ،وقد اتفقت الدراسات على
املالمح التالية:
 .1النرجسية 12:وتتضح يف املؤشرات التالية اليت نرى فيها متاثال إىل حد بعيد مع نتائج حتليل
شخصية الرئيس األمريكي السابق ترامب ،وهو ما يفسر جزئيا هذا التقارب واملديح املتبادل
بني الشخصيتني :وتتمثل مظاهر النرجسية عند نتنياهو يف التايل:

13

أ .جناحه الشخصي أهم من االعتبارات اآليديولوجية.
ب .لديه أوهام القدرة على اإلدراك أكثر من غريه.
ج .النزوع الستغالل العاملني معه ملصلحته الذاتية.
د .من الصعب أن جتده ميتدح أي فكرة يطرحها اآلخرون.
ه .ال مييز بني شأنه اخلاص والشأن العام خصوصا يف اجلوانب السياسية.
و .غالبا ما يتأخر عن االجتماعات ،خصوصا مع الزعماء ،وال يكرتث آباثر سلوكه هذا على
اآلخرين ،ابلرغم من أنه يدرك أتثري ذلك وداللته الديبلوماسية.
ز .يتقبل املساعدات من أي جهة مبا فيها من خيالفونه الرأي ،إذا وجد أن يف ذلك مصلحة له.
ح .إصراره على أن يكون يف املقدمة يف أي ميدان ،وال يستسلم بسهولة لغري طموحه.

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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 .0العدوانية واملراوغة :فهو مقتنع أن ميدان العالقات الدولية حمكوم بقانون الغابة ،ويرى أن من
حقه استخدام أي أسلوب للوصول ألغراضه .وال يتورع عن سحق خصومه حىت ممن معه يف
قيادة احلزب .ومن مؤشرات ذلك ،اليت ورد أغلبها على لسان من عملوا معه خصوصا من
مستشاريه:
أ .اهلجوم االستباقي على الشخصيات احلزبية اليت يتحسس احتمال منافستها له مستقبال
بطريقة مباشرة أو غري مباشرة.
ب .يتخلى عن حلفائه إذا استشعر أهنم سيؤثرون على مكانته.
ج .يستخدم موظفيه يف أعمال قد تثري ردات فعل سلبية من اجلمهور ،فإذا جنحوا يف املهمة
اليت كلفهم هبا يستمر يف توجهه ،وإذا فشلوا يتخلى عنهم وينكر صلته هبم.
د .ارتباطه ابألشخاص مرهون مبدى استفادته اآلنية منهم.
 .3عدم املصداقية :مييل للكذب والتنصل من أي وعود يقطعها لغريه وغري موثوق به ،ويرى
اخلداع أمرا مقبوال يف السياسة .وال خياجله أي أتنيب ضمري ،وحىت حني يقول احلقيقة فإنه
يبدو "غري مقنع".
وقد أوردت املراجع املتخصصة ،املشار هلا يف قائمة املراجع يف هذه الدراسة ،عددا كافيا من
التصرحيات أو التسريبات عن كذب وغش نتنياهو لبعض الزعماء ،مثل الرئيس املصري السابق
حسين مبارك ،والرئيسني األمريكيني بيل كلينتون

Bill Clinton

وابراك أوابما

Barack

 ،Obamaوالرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي  ،Nicolas Sarkozyواملستشارة األملانية أجنيال
مريكل  ،Angela Merkelحيث أكد كل هؤالء يف مناسبات خمتلفة أنه يكذب أو كذب
عليهم.
 .9براغماتية العالقات الشخصية :تتسم عالقاته الشخصية أبهنا "نفعية" ،وال مييل للعالقات
احلميمية ،وهو غري اجتماعي وانسحايب وغري متعاطف مع غريه ،ال يقيم عالقات إال مع من
يتوسم فيهم املنفعة ،فإذا انتهت املنفعة ال ضري لديه إبهناء العالقة ،وهذا ال يعين أن ليس لديه
أصدقاء ،لكن صداقاته "قابلة لالنتهاء سريعا".
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 .1الشك :يغلب عليه الشعور بعداء اآلخرين له وأبنه
"ضحية" ،ومييل لتفسري األحداث أبهنا "ضده" مث يعممها
على اجملتمع ،ويرى يف أصدقائه "خونة حمتملني" ،وهو ما
يفسر نزوعه الدائم للقراءة واملتابعة العلمية واالعتناء
ابلتفاصيل طبقا لنموذج هارولد السويل
Lasswell

Harold

يف تقسيمه للقادة السياسيني ،وقد ورد يف

أوصافه على لسان بعض مستشاريه" :إنه ليس شخصا
عقالنيا جدا ،إنه ضعيف للغاية ،وغري موثوق ،ومنغلق

هارولد لسويل

للغاية ،لديه عدد قليل جدا من األصدقاء املقربني ومن الصعب أن يثق أبحد حىت بزوجته"،
وقال مستشار آخر "لديه نوع من عقدة النقص منذ مرحلة مبكرة ،وهو حياول دائما إثبات
نفسه نتيجة شعور بنقص يف األمن يف شخصيته ،وخالل الوقت الذي عملت معه ،كاد
يرتكب أخطاء سخيفة يف كثري من األحيان ،ويف بعض األحيان عندما مل نقم إبيقافه ،كان
يرتكبها ابلفعل".
اثلثا :مساته الوظيفية:
 .1العمل حتت الضغط :خيتلف سلوك
بنيامني نتنياهو حتت الضغط من حيث
املوقف الذي يواجهه .فإذا كان مصدر
الضغط معروفا له ،فإن نتنياهو تتملكه
مشاعر السيطرة ،ومن غري املرجح أن
يرجتل ويعمل على وضع عدد من اخلطط البديلة .وهو يظل هادئ يف مثل هذه األزمات
ويتعامل مباشرة مع املشاكل ويركز على القضية املركزية ،ويغلب عليه يف هذه احلاالت
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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الشعور ابلقدرة على السيطرة على املوقف حىت يف اللحظات الصعبة .كما أظهر يف
املقابالت التلفزيونية قدرة عالية على التعامل مع األسئلة الصعبة وتوجيه املناقشات.
أما يف حالة الظروف املفاجئة فإنه يكون أكثر قابلية للخضوع( ،فمثال عند فشل حماولة
اغتيال خالد مشعل يف العاصمة األردنية واعتقال األردن الثنني من املوساد  Mossadبدا
عليه االرتباك الشديد ،بل إنه هو من اقرتح إخالء سبيل الشيخ أمحد ايسني ،وهو أمر من
غري املمكن أن يفعله يف الوضع الطبيعي).
كذلك فإنه يكره العمل الروتيين لكنه يعكس ردود فعل عضوية  Somatic reactionsيف
حالة مواجهته أزمة مستعصية ،لكنه ال يعرتف ابلتعقيدات ويكبتها ،مما يتسبب له يف آالم
عضوية خصوصا يف املعدة.
 .0األداء املعريف :إنه ذكي ،لديه ذاكرة قوية وقدرة حتليلية عالية ،قارئ واسع االطالع ،مييل
لدعم رأية ابقتباسات للمفكرين والشخصيات املرموقة .لديه حضور وأتثري على من يستمع
له من خالل بعض مساته الكاريزمية وقدرته اخلطابية ،ولديه قدرة على االقناع خصوصا
للجمهور املتحدث ابإلجنليزية.
 .3احلياة الرتفيهية :مييل للحياة املرفهة من كافة جوانبها وبشكل مفرط ،خصوصا من حيث
السفر ،والتنزه ،والطعام ،واملشروابت الروحية ،واختيار املنتجعات والفنادق املكلفة جدا،
وبعد أن أصبح رئيسا للوزراء أصبح مياال الستثمار منصبه من خالل طلب اخلصومات
من الفنادق أو األماكن اليت يراتدها،
معتقدا أن وجوده يف هذه األماكن
يشكل نوعا من "الدعاية التجارية"
اليت ال بد من حصوله على مقابلها،
بل إن واقعة إحضاره وزوجته
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ملالبسهما إىل مصابغ البيت األبيض لتنظيفهما تعزيز لفكرة استثماره ملوقعه السياسي إىل
أبعد احلدود.
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رابعا :أسلوبه القيادي:
.1

اإلدارة وأسلوب العمل :مييل للعمل املنفرد وال حيبذ االستعانة ابخلرباء ،يفوض بعض املهام
لبعض مساعديه لكنه حازم يف إدارة العمل ،ولديه نزعة قيادية حادة وغري دميوقراطية ،ال
يستشري اآلخرين (ابستثناء مستشاريه الشخصيني) ويستخدم املطيعني له ""Yes Man؛
وكثري ما يقطع وعودا متضاربة ،ويستخدم تكتيكات وراء الكواليس تتعارض مع وعوده
(وكثريا ما يصف خصومه الداخليني أبهنم حزب هللا).

.0

عالقاته بوسائل اإلعالم :لديه قدرة على
التالعب وتوظيف وسائل اإلعالم خصوصا
التلفزيون.

.3

املفاجآت تربكه كثريا يف اختاذ القرار :وهو
ما الحظناه يف واقعة حماولة اغتيال خالد
مشعل يف األردن سنة  1882اليت أشران هلا.
خامسا :موقفه يف الصراع العريب الصهيوين:
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اتضح لنا من خالل املؤشرات السابقة أن كراهيته للعرب ليست منفصلة عن كراهيته لآلخر،
ويقوم منظوره الديين والسياسي يف املوضوع الفلسطيين على:
.1

حق اليهود يف العودة.

.0

يستبعد أن ينتهي العداء العريب لـ"إسرائيل" يف اجليل احلايل.

.3

لن يقبل العرب بـ"إسرائيل" إال ابلقوة.
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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.4

أما دينيا فهو علماين متاما ،وال يرى الدين إال من خالل التاريخ اليهودي.

.5

إن كراهيته للعرب ليست منفصلة عن التأثري الكبري لألب ذي النزعة اجلابوتنسكية كما
ذكران ،واليت تتمثل يف امليل للعنف مع اآلخر دون أي رادع أخالقي مستندا على منظور
دارويين مطلق ،كما أن مصرع أخيه يف عنتييب عزز عدوانيته.

.6

إن ميله للكذب سواء يف نطاق عالقاته الزوجية أم يف تعامله مع الرؤساء مؤشر على أن
وفاءه ابلوعود السياسية هو أمر اثنوي ابلنسبة له ،وتدل طريقة تفكريه اليت أشران هلا إىل أنه
يصعب تغيري مواقفه وقناعاته ،فهو يرى الكذب يف السياسة أمرا مشروعا ،وهو ما يتضح يف
أن مراقب الدولة اإلسرائيلية أورد يف تقريره أن نتنياهو قد أخفى معلومات أساسية متعلقة
بتهديد أنفاق قطاع غزة عن أعضاء اجمللس الوزاري األمين املصغر قبل حرب غزة يف سنة
 ،2014يضاف ألكاذيبه تلك املواعيد املختلفة اليت حيددها بني احلني واآلخر عن الفرتة اليت
سيكون فيها لدى إيران قنابل نووية ،واليت تتغري يف كل مرة بعد جتاوز اتريخ تلك املواعيد
واالعتماد على ضعف ذاكرة اجلمهور ،انهيك عن وقائع أخرى مثل احلديث عن مواقع
خمازن أسلحة حزب هللا قرب مطار بريوت...إخل.

.7

نظرا لعمق شكوكه يف كل شيء ،جتمع الدراسات على أنه غري قادر على تقدمي أي حل
للصراع العريب الصهيوين.
تنبؤات بناء على التحليل:
يستوجب عند حتليل شخصية نتنياهو ،عدم إغفال دور املؤسسات السياسية يف تطويع بعض

مسات شخصية القائد السياسي ،وهو أمر يعتمد بشكل كبري على طبيعة بنية النظام السياسي
لكل قائد ،لكن عدم وضع شخصية القائد ضمن حتليل النظام السياسي مبدخالته وخمرجاته أمر
يقود إىل خلل يف التحليل .وعليه ،من الضروري دمج املعطيات الواردة يف هذه الدراسة مع البيئة
احمللية ،واإلقليمية ،والدولية للوصول إىل نتائج أكثر دقة.
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أما خبصوص اجلانب النفسي لنتنياهو ،ميكن حتديد مؤشرات سلوكه املستقبلي يف اآليت:
.1

لن يتخذ قرارات اسرتاتيجية خبصوص حل الصراع إال إذا كانت تدعم استمراره يف منصبه.

.0

أنه سيواصل السعي لتحقيق مشروعه اخلاص بـ"الدولة اليهودية" ،وكما أوضح الربوفيسور
أفيشاي مارغليت

Margalit

،Avishai

16

وهو أستاذ يف الفلسفة ،أن نظرية "عدم
االتساق املعريف "Cognitive Dissonance
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تتزايد تطبيقاهتا بني القادة مثل نتنياهو ،وبني
مجهور الناخبني اإلسرائيليني ،فهؤالء يؤمنون
بقوة بفكرة أهنم يعيشون يف دولة دميوقراطية من
انحية ،ولكنهم من انحية اثنية يقلصون حدود

أفيشاي مارغليت

الدميوقراطية بنسبة عالية عندما يتعلق األمر حبقوق العرب يف أراضي  1899أو حىت ابليسار
الصهيوين ،مث يستخدمون احليل املعرفية من انحية أخرى لتربير استمرار متسكهم ابلظاهرة
االستعمارية اليت أصبحت اآلن تعبريا عن مفارقة اترخيية.
.3

أنه لن ميل من التشبث ابملنطق امليكافيللي  Niccolò Machiavelliيف عالقاته األسرية،
واجملتمعية ،والدولية على خمتلف أشكال هذه العالقات.

.9

لديه قدرة وذكاء يف النفاذ من املآزق املختلفة ،لكنه إذا تعرض للمفاجآت احلادة فإنه يرتبك
بشكل واضح ويعجز عن اختاذ القرار املناسب.
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 وإسحق شامري،يعاجل هذا الكتاب اجلوانب النفسية واالجتماعية لعدد من شخصيات "إسرائيل" مثل نتنياهو
. ...Yitzhak Rabin  وإسحق رابني،Shimon Peres وشيمون برييز،Ariel Sharon  وأرييل شارون،Shamir
تقوم نظرية فيستنغر "عدم االتساق املعريف" على فكرة مركزية هي أن الفرد عندما ال يتطابق سلوكه أو بعض
معطيات الواقع مع قناعاته الفكرية أو األيديولوجية فإنه يلجأ لتحليالت معرفية جلعل أفكاره "تتسق" مع تلك
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