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أسعد أبو خليل *
بحلول هذا الصيف في ّ
تموز ،سيكون قد َّ
مر
ّ
اإلسرائيلية
على رئاسة نتنياهو للحكومة
أكثر مما َّ
مر على رئاسة ديفيد بن غوريون.
ّ
مجرد
واملقارنة بديفيد بن غوريون ليست
م ـقــارنــة بــن رئ ـيــس حـكــومــة وآخ ــر فــي بلد
ما .الهتافات في مهرجانات نتنياهو تبدأ
ّ
وت ـن ـت ـهــي ب ــ«امل ـل ــك ب ـي ـب ــي» ،وغ ـ ــاف مـجــلــة
«ت ــاي ــم» ف ــي ع ــام  ٢٠١٢أخ ــذ ع ـن ــوان «امل ـلــك
بـيـبــي» .كــاتــب سـيــرة بــن غ ــوري ــون ،شبتاي
ً
تـيـفـيــث ،أع ـطــى ل ـل ـقــارئ ف ـك ــرة واض ـح ــة عن
ّ
املؤسس في النظام اإلسرائيلي
طبيعة دور
ّ
الحاكم .كان الوزراء والنواب واملستشارون
ي ـس ـت ـغ ــرق ــون ـ ب ـع ــد م ـ ـغـ ــادرة ب ــن غ ــوري ــون
لـلـقــاعــة أو غ ــرف ــة االج ـت ـم ــاع ـ ف ــي ب ـحــث ما
عـنــاه بــن غــوريــون فــي تـلــك الـعـبــارة أو هــذا
املـصـطـلــح أو ه ــذه اإليـ ـم ــاءة .وق ــد طـبــع بن
غوريون النظام االحتاللي القائم بشخصه،
كما أن نتنياهو يطبع على ِّ
مر أكثر من عقد
ّ
اإلسرائيلية بشخصه.
السياسة
ب ــال ــغ ال ـ ـعـ ـ ُ
ـرب ـ ن ـت ـي ـجــة م ـب ــاش ــرة ل ـلــدعــايــة
ال ـغ ــرب ـ ّـي ــة واإلس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــة ال ـت ــي اسـتـهــدفــت
ّ
الديموقراطية
الـعــرب ـ فــي تقدير واحـتــرام
فــي إســرائ ـيــل ـ حـتــى لــو بحثنًا فــي سمات
ه ــذه ال ــدي ـم ــوق ــراط ـ ّـيــة ب ــن ال ـي ـه ــود ح ـص ـرًا.
ومـ ــع ت ـجــاهــل ال ـع ـن ـصــر االح ـت ــال ــي لــدولــة
ّ
يـنـتـفــي وج ــوده ــا م ــن دون االحـ ـت ــال ،ف ــإن
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـ ّـي ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــة لـيـســت مثل
بـ ــاقـ ــي الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ـ ّـيـ ــات (ع ـ ـلـ ــى مـ ـس ــاوئ
بــاقــي الــدي ـمــوقــراطـ ّـيــات) .حــاولــت إســرائـيــل
تحت قـيــادة بــن غــوريــون حشر نفسها بني
ديـمــوقــراطـ ّـيــات الـغــرب و«الـعــالــم الـحــر» من
أجل نيل غطاء غربي للمشروع الصهيوني،
(وبـ ــدأ ذل ــك مـنــذ مــؤتـمــر ف ـنــدق بـلـتـمــور في
نيويورك فــي عــام  ،١٩٤٢وال ــذي كـ ّـرس ربط
املـ ـش ــروع الـصـهـيــونــي ب ــال ــدول ــة األم ـيــركـ ّـيــة
فــي صـيــاغــة عــن دول ــة ي ـهـ ّ
ـوديــة تـنـضـ ّـم إلــى
َ
ّ
الحر» .راهن بن غوريون على الفوز
«العالم
َ
األميركي في الحرب فيما راهن الحاج أمني
على هتلر وهملر).
ظ ــاه ــرة طـغـيــان ال ـج ـن ــراالت ف ــي الـحـكــم في
إســرائـيــل ظــاهــرة فــريــدة وذل ــك ألن املـشــروع
االحـ ـتـ ــالـ ــي ي ـك ـت ـســب ش ــرع ـ ّـي ــة أهـ ـل ـ ّـي ــة مــن
ال ـي ـه ــود ع ــن ط ــري ــق الـ ـح ــرب :امل ـش ــارك ــة في
الحرب والدعوة إلى الحرب والوعد بمزيد
مــن الــوحـشـ ّـيــة فــي الـحــرب املقبلة .ولــم تكن
االن ـت ـخ ــاب ــات األخـ ـي ــرة اس ـت ـث ـنــاء م ــن حيث
دخ ــول رئـيــس أرك ــان جيش ال ـعـ ّ
ـدو السابق
(مـ ــع جـ ـن ــرال ـ ْـن ب ـ ـ ْ
ـارزي ـ ــن) ف ــي م ـنــاف ـســة مــع
ّ
نتنياهو الذي شارك في فرقة نخبة للقوات
ّ
ّ
اإلسرائيلية .وجنراالت الحرب ال
الخاصة
ّ
يـخـضـعــون ،كـمــا فــي ال ــدول الــديـمــوقــراطــيــة
ّ
«الـعـ ّ
السياسية .ال
ـاديــة» ،بسهولة للقيادة
نستطيع أن نـقــول ال ـيــوم إن ليفي أشـكــول
كــان ممسكًا بالقرار في الحرب والسلم في
الـسـتـيـنـ ّـيــات ،ونـعـلــم كـيــف ك ــان ال ـج ـنــراالت
ُيملون عليه.
وس ـم ــة ال ـف ـس ــاد م ــازم ــة ل ـل ـح ـكــم ف ــي دول ــة
الـ ـ ـع ـ ـ ّ
ـدو ،الـ ـ ــذي خ ـض ــع آخ ـ ــر أربـ ـع ــة رؤس ـ ــاء
ّ
وزراء فيه لتحقيقات متنوعة عــن الفساد.
وال ـ ـقـ ــول إن إس ــرائـ ـي ــل ه ــي دولـ ـ ــة ال ـق ــان ــون
مخالف لتاريخها الذي تختار منه ما تشاء
لتطبيقه ،كما هي تختار من قوانني االحتالل
البريطاني ما تشاء كي ّ
تطبقه على الشعب
الفلسطيني ،وحتى على اليهود في الدولة،
ّ
ً
في ما يتعلق مثال بقوانني الحظر والرقابة
ّ
ّ
العسكرية .والعدو من خالل اإلعالم الغربي
ُ
و(ب ـعــض) الـعــربــي ي ـحــاول أن يـقـنــع الـعــرب
أن محاكمة ســاســة فــي قضايا فـســاد دليل
ع ـل ــى م ـس ـتــوى رف ـي ــع م ــن ال ــدي ـم ــوق ــراط ـ ّـي ــة،
فيما املحاسبة ضد الفساد تكون ضعيفة
وبطيئة للغاية .صحيح أن موشي كاتشاف
(ال ــرئـ ـي ــس اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي األس ـ ـبـ ــق) ُس ـج ــن،
ّ
لكن ذلــك حــدث بعد ثـبــوت اتـهــامــه بحاالت
عــديــدة مــن االغـتـصــاب والـتـحـ ّـرش والعنف
ضــد نـســاء (وق ــد أهملت املحكمة ،ألسباب
عـ ــديـ ــدة ،ال ـن ـظ ــر ف ــي حـ ـ ــاالت ل ــم ت ـص ــل إل ــى
ّ
واالدعــاء في
املحكمة بسبب مــرور الزمن).
َ
حالته قـ ِـبــل منه تسوية تعفيه مــن السجن
ّ
ّ
نسائية
باملطلق ،لكن احتجاجات منظمات
إســرائـيـلـ ّـيــة هــي الـتــي فــرضــت إع ــادة النظر
في التسوية وإص ــدار حكم بالسجن ،الذي
ّ
ّ
وقضية
يستمر ألكثر من خمس سنوات.
لم
إس ـح ــاق رابـ ــن ف ــي ال ـح ـســاب امل ـصــرفــي في
واش ـن ـطــن ل ــم تـكــن خــرقــا بـسـيـطــا لـلـقــانــون:
فتح راب ــن فــي واشـنـطــن حسابًا سـ ّ
ـريــا (لم

ّ
يعلنه في كشف الضرائب) وكان يتلقى فيه
ً
أموال من صهاينة أثرياء في نيويورك .ولم
َّ
َ
يتلق عقوبة ولم ُيسجن يومًا .وقد َّ
مر على
تحقيقات فساد نتنياهو وزوجته سنوات
ّ
رسمية .والتباطؤ
طويلة من دون محاكمة
يعود إلى أن ّ
املدعي العام كان وزيرًا لصيقًا
بنتنياهو نفسه.
وب ـ ـ ــاإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى أن الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ـ ّـيـ ــة
ّ
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ـ ّـي ــة مـ ـحـ ـص ــورة ب ــالـ ـيـ ـه ــود ،فـ ــإن
ال ـع ـن ـصـ ّ
ـريــة ت ـس ــري ّع ـلــى ص ـف ــوف ال ـي ـهــود
أنفسهم ،حيث ال يتمثل يهود آسيا وأفريقيا
(نحو نصف اليهود) في الطاقم السياسي،
ف ـي ـمــا ص ـع ــد يـ ـه ــود االت ـ ـحـ ــاد ال ـســوف ـيــاتــي
ّ
بـســرعــة ف ــي ســلــم الـسـلـطــة .وال ـت ـعــاطــي مع
ّ
ال ـي ـهــود األفــري ـقــيــن وامل ـهــاجــريــن األف ــارق ــة
ّ
ّ
ّ
أيديولوجية ال تكن
لعنصرية
هو ترسيخ
البغض واالحتقار للعرب واملسلمني فقط.
بتنا نعلم من سيرة نتنياهو الــذي كتبها
بففر (وهــو كــان كاتبًا فــي صحيفة
آنشيل ِ
ّ
«ه ـ ـ ــآرت ـ ـ ــس» قـ ـب ــل أن ي ـن ـت ـق ــل إل ـ ـ ــى م ـج ــل ــة
«إيـكــونــومـســت» الـتــي بــاتــت أق ـ ّـل نـقـ ّ
ـديــة في
ّ
تـغـطـيـتـهــا ل ـل ـشــرق األوس ـ ــط وأق ـ ــل تـعــاطـفــا
مــع الشعب الفلسطيني ـ لكن هــذا التغيير
ّ
ف ــي تـغـطـيــة امل ـجــلــة ي ـســري عـلــى الـصـحــافــة
ال ـب ــري ـط ــان ـ ّـي ــة ب ـ ـصـ ــورة ع ـ ـ ّ
ـام ـ ــة ،خ ـصــوصــا
الـ ـلـ ـيـ ـب ــرال ـ ّـي ــة مـ ـنـ ـه ــا ،مـ ـث ــل «إنـ ــدب ـ ـنـ ــدنـ ــت»
و«غارديان») ،بعنوان «بيبي :حياة وأزمان
بنيامني نتنياهو املـضـطــربــة» ،الكثير عن
َ
ابتكر لنفسه ،كما ابتكر
نتنياهو .هذا رجل
أبوه من قبله ،سيرة ّ
ذاتية مالئمة .والكثير
م ــن شـخـصـ ّـيــة نـتـنـيــاهــو م ــأخ ــوذ م ــن عــالــم
أبيه ،بنزيون ،الغريب.
انتمى بنزيون مبكرًا (قبل ســن العشرين)
ّ
الصهيونية األكثر ّ
تطرفًا ،املعروفة
إلى فرع
ّ ُ
ّ
ـراجـ ـع ــة» ،ال ـتــي أسـسـهــا
ـ
امل
ـة
ـ
ـي
ـ
ن
ـو
ـ
ي
ـ
ه
بــ«الـصـ
ِ
فــادي ـم ـيــر جــابــوتـنـسـكــي .وال ـت ـط ـ ّـرف سمة
ل ـل ـص ـه ـيــونـ ّـيــة ،واالن ـش ـق ــاق ــات ل ــم ت ـكــن لها
صلة بالتعاطي مع العرب بل في التعاطي
م ــع بــري ـطــان ـيــا ف ــي حـقـبــة االن ـ ـتـ ــداب ،إذ إن
ّ
الــوحـشـ ّـيــة ضــد الـعــرب كــانــت مـحــل إجـمــاع.
وجــابــوت ـن ـس ـكــي ّكـ ــان ص ـه ـيــونـ ّـيــا عـلـمــانـ ّـيــا
(أوصى بحرق جثته ،والحرق هو «تحطيم
مـمـتـلـكــات» فــي ال ـي ـهـ ّ
ـوديــة) .واس ــم العائلة
«نتنياهو» ليس االســم الحقيقي للعائلة،
بل هو االسم املستعار ّ
لجد بنيامني (وكان
ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو ف ــي أم ـي ــرك ــا يستعمل
اس ــم «ب ــن ن ــات ــاي» ،اخ ـت ـصــارًا) .والـتــأثـيــرات
األيــديــولــوجـ ّـيــة عـلــى فـكــر جــابــوتـنـسـكــي لم
تـكــن خــافـيــة عـلــى أحـ ــد ،إذ كــانــت الـفــاشـ ّـيــة
ّ
اإليطالية هــي املنبع .االنـضـبــاط عنده هو
ّ
َ
مــا يجمع األم ــة ،واالنـضـبــاط وس ــم تجربة
ح ــرك ــة الـشـبـيـبــة ال ــ«ب ـي ـت ــار» ال ـتــاب ـعــة لـهــذا
ّ
َ
وكتب جابوتنسكي:
الصهيونية.
الفرع من
ُ
«إن ت ـف ـ ّـوق اإلنـ ـس ــان ع ـلــى ال ـح ـي ــوان يـكـمــن
ّ
ّ
ف ــي امل ــراس ــم» ،ول ـه ــذا ف ــإن ال ـحــركــة اتـسـمــت
باالنضباط العسكري ،والترابية الصارمة،
ّ
ّ
العسكرية (وهذا
واالستعراضات ،والبزات
يجمع بني هذه الحركة وبني حزب الكتائب،
الــذي هو أقــرب إلــى جناح الليكود منه إلى
حزب العمل الصهيوني) .لكن الرجل الذي
ّ
ّ
َ
القوميات لم يجد
ومح َص في تاريخ
درس
ّ
فــي ال ـعــرب ال ـقــدرة عـلــى ب ـلــورة قــومــيــة لهم،
ويـقــول فــي ذلــك شلومو أفـنـيــري فــي كتابه
«ص ـن ــع ال ـص ـه ـيــونـ ّـيــة ال ـح ــدي ـث ــة»« :فـ ــي مــا
كتب وق ـ َـال عــن الـعــرب بـصــورة عـ ّ
َ
ـامــة ،هناك
ّ
نـبــرة استعالئية إن لــم تكن نـظــرة احتقار
ب ــال ـك ــام ــل» (ص( .)١٧٩ .ط ـب ـع ــا ،يستطيع
أفنيري أن يلحظ نبرة ُ االحتقار في خطاب
وف ـك ــر ال ـص ـه ـيــونـ ّـيــة امل ــراجـ ـع ــة ول ـي ــس فــي
ف ــرع الـصـهـيــونـ ّـيــة ال ـســائــدة (ح ـتــى ،)١٩٧٧
أي حــزب العمل الــذي انتمى إلـيــه) .وإيمان
جــابــوتـنـسـكــي ب ـت ـفـ ّـوق الـعـنـصــر األوروب ـ ــي
على العنصر غير األوروبــي يجمع بني كل
ّ
الصهيونية .وي ــرى جابوتنسكي
تـ ّـيــارات
ّ
عن الحرب أنها «في الزمن الحديث عملية
وم ــال ـ ّـي ــة ،وه ـ ــي خـ ـ ــارج نـ ـط ــاق قـ ـ ــدرة األم ــم
ّ
امل ـت ـخــل ـفــة» .لـكــن فـكــر جــابــوتـنـسـكــي جــاهــر
ّ
ّ
بالعنصرية العرقية التي حاول الفرع اآلخر
أن يخفيها ـ أحيانًا .يقول جابوتنسكي« :إن
ّ
ّ
األمة تتجلى طيفها العرقي» ،ويقول أيضًا:
ّ
«إن جــوهــر األم ــة ،أو قلعة ف ــرادة صورتها
األولـ ـ ـ ـ ــى واألخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،ي ـك ـم ــن ف ـ ــي س ـمــات ـهــا
ّ
الفيزيائية املـمـ ّـيــزة ،و َفــي تركيبة وصفتها
ًّ
ال ـع ــرق ـ ّـي ــة» .وهـ ــو ع ـ ــرض ع ـلــى الـ ـع ــرب ح ــا
ـدار حــديـ ٌّ
للمشكلة املستعصية« :ج ـ ٌ
ـدي من
الحراب» يقيمه الصهاينة ضد العرب.
إن مـ ـسـ ـي ــرة ب ـن ـي ــام ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو (وحـ ـت ــى

ّ
ْ
شقيقيه) تأثرت كثيرًا بحياة األب .بنزيون
ّ
عـ ــاش ع ـل ــى أط ـ ـ ــراف ال ـح ــرك ــة ال ـص ـه ـيــونــيــة
الجابوتنسكية التي َ
ّ
أراد أن يكون ركنًا فيها.
تذكر املراجع املتعاطفة عن بنزيون أنه كان
سكرتيرًا لجابوتنسكي ،لكنه لم يكن كذلك
(وق ــد وردت اإلشـ ــارة الـخــاطـئــة عــن ذل ــك في
مــرثـ ّـيــة «ن ـيــويــورك تــايـمــز» عـنــه وف ــي مقالة
عنه أيـضــا) ،وليس هناك من
«ويكيبيديا»
دلـيــل على ّ
ود َكـ ّـنـ ُـه املـ ّ
ـؤســس للمريد .وبعد
ّ
تــأسـيــس ال ــدول ــة ،لــم يـحـتــل ب ـنــزيــون مــركـزًا
ّ
سـيــاسـ ّـيــا أو حـتــى أكــاديـمـ ّـيــا مـمــا خــلــف في
ّ
ومؤسساتها.
نفسه مرارة شديدة ضد الدولة
فـمـنــاحـيــم بـيـغــن ال ـ ّـذي ورث ق ـيــادة الـحــركــة
َّ
مــن جابوتنسكي رق ــى وعـ ــزز مــواقــع الــذيــن
شاركوا في القتال ـ أو اإلرهــاب ـ الــذي رافق
ّ
الصهيونية وتأسيس الدولة.
نشوء الحركة
لــم يـشــارك بنزيون فــي القتال مــا أبـعــده عن
امل ــواق ــع ال ـق ـي ـ ّ
ـادي ــة .أمـ ــا عـ ــدم ت ـب ـ ّـوئ ــه مــرك ـزًا
العبرية فهو نسبهُ
ّ
أكــاديـمـ ّـيــا فــي الجامعة
إل ــى االن ـح ـي ــاز ال ـص ـه ـيــونــي الــوس ـطــي ضد
ّ
ّ
الشك،
الصحة في
اليمني ،وهناك جانب من
لكن بنزيون لم يستطع أن يحوز على مراكز
ّ
أكاديمية في الــواليــات املتحدة التي هاجر
إلـيـهــا (نــاق ـمــا) إال بـعــد صـعــوبــة وف ــي حقل
ّ
العبرية في السنوات األولى .هو ّ
تفرغ
تعليم
ّ
لتحرير «املوسوعة العبرية» ثم «املوسوعة
ال ـي ـهـ ّ
ـوديــة» .أم ــا كـتــابــه الـضـخــم عــن تــاريــخ
الـيـهــود فــي املحنة اإلسـبــانـ ّـيــة ،فقد اختلف

منهجه مع منهج ّكل ّ
املؤرخني من قبله ومن
بعده ،وهو ـ بحسب نقد الخبراء له ـ أسقط
ّ
ّ
اليهودية على كل التاريخ اليهودي
املحرقة
ّ
برمته .فهو حاجج أن اليهود في إسبانيا
ل ــم ي ـت ـظــاهــروا بــاعـتـنـقــاق الـكـثـلـكــة لحماية
النفس كما تقول كــل املــراجــع ،بــل هــو يقول
ّ
حقيقيني بالكثلكة لكن
إنهم كانوا مؤمنني
ّ
السلطات أرادت أن ترتكب محرقة ضدهم
ألن ال ـتــاريــخ ال ـي ـهــودي ه ــو ت ــاري ــخ مـحــارق
ض ـ ّـده ــم (وفـ ــي نـظـ ّ
ـريـتــه ه ــذه إه ــان ــة وإدانـ ــة
لليهود).
ولـبـنــزيــون ن ـظــرة تـشــاؤمـ ّـيــة ظــامـ ّـيــة حــول
ّ
ال ـحــاضــر واملـسـتـقـبــل .هــو شــكــك بــإمـكــانـ ّـيــة
ّ
ت ـش ـك ـيــل الـ ــدولـ ــة ث ــم ش ــك ــك ب ـق ــدرت ـه ــا عـلــى
الـ ـصـ ـم ــود ب ــوج ــه األعـ ـ ـ ـ ــداء الـ ـ ـع ـ ــرب ،ومـ ــات
ّ
وهــو يشكك بقدرتها على البقاء أمــام هذا
البحر الهائج من العداء من دون املزيد من
ّ
ّ
الــوحـشـ ّـيــة (وش ــك ــه ،طـبـعــا فــي مـحــلــه إذ إن
ّ
االحتاللية التي تزيد باستمرار
قدرة الدولة
ّ
م ــن س ـج ــل م ـج ــازره ــا وج ــرائ ــم ح ــرب ـه ــا ،ال
يمكن أن تبقى ككيان احتاللي وليس ذلك
بسبب نقصان الـعــدوانـ ّـيــة والـكــراهـيــة عند
الصهاينة ـ كما رأى بنزيون ـ بل ألن شعوب
ّ
املنطقة لم تقبل قط فكرة الوجود االحتاللي
ال ـعــدوانــي ،كـمــا أن حــركــات املـقــاومــة ت ــزداد
ّ
فعالية بدرجة عالية) .لكن تشكيكه بقدرة
الـكـيــان على الـبـقــاء كــان يــوازنــه فــي إيمانه
ّ
بتفوق العنصر األوروبي.
العنصري

ـريــة حـ ـ ـ ّ
كـ ـ َّـن ب ـن ــزي ــون ع ـن ـصـ ّ
ـادة ض ــد ال ـع ــرب،
وأورث ـ ـهـ ــا ألوالده .وقـ ــد ن ـش ــرت «م ـع ــاري ــف»
مـقــابـلــة ن ــادرة مـعــه فــي  ٢٠٠٩عـ ّـبــر فيها عن
كل مكنوناته .ومــن املعروف أن بنزيون آمن
ّ
التاريخية في
بطرد كل العرب من فلسطني
عام  ،١٩٤٨وتشاءم من بقاء بعضهم .لم يكن
ي ــرى إمـكــانـ ّـيــة بـقــاء الــواحــد مــع اآلخ ــر ،وقــال
إن «الـ ـق ـ ّـوة ال ـي ـهـ ّ
ستسيطر
ـوديــة» ه ــي ال ـتــي
ّ
ّ
ّ
عملية إبادة جماعية ستتكفل
(أي أوحى أن
ّ
بالعرب فيما بعد) .وقال إن العرب سيفرون
من فلسطني في النهاية .أما الحروب واملجازر
ّ
الصهيونية فهي ليست كافية بالنسبة له.
ّ
«كــان يجب أن نضربهم بقوة أكبر» .أمــا عن
شعوره الشخصي نحو العرب فهو قال« :إن
اإلنجيل لم يجد أســوأ من صــورة الرجل في
الصحراء .ملاذا؟ ألنه ال يحترم أي قانون… إن
النزعة نحو الصراع هي في طبيعة العربي،
هو عـ ّ
ّ
شخصيته ال تسمح
ـدو بالطبيعة .إن
ّ
بأي نوع من املساومة أو االتفاق .إن طبيعته
ّ
ّ
تـكـمــن ف ــي ال ـح ــرب امل ـس ـت ـمــرة» .أم ــا ع ــن حــلــه
ّ
املقترح ،فهو واحد ال بديل له« :ليس من حل
إال ّ
القوة .حكم عسكري قوي».
ـون أك ـث ــر س ـن ــوات ــه ف ــي ال ـغــربــة
عـ ــاش بّ ـن ــزي ـ ّ
األميركية ومثل الجناح الجابوتنسكي في
الحركة ،وهو ينسب إلى نفسه التأثير على
الحزب الجمهوري عندما اعتنق برنامجًا
ّ
صـهـيــونـ ّـيــا متصلبًا فــي  .١٩٧٤أورث األب
ّ
ّ
أبناءه هذا ّ
الكم من العنصرية والعدوانية

خ ـط ــاه ـ إل ــى ح ــد .ف ـقــد ت ـمـ ّـرد
وم ـش ــوا ع ـلــى ّ
ب ـن ـيــامــن وأش ـ ــق ـ ــاؤه ض ــد الـ ــوالـ ــد الـ ـ ــذي لــم
ي ـش ــارك ف ــي ال ـق ـتــال ف ــي مـجـتـمــع مــوغــل في
العسكرتاريا وفي اعتبار قتال العرب ّ
ممرًا
ّ
والتطور السياسي.
إلزاميًا للنشوء الذكوري
ّ
سياسيًا من دون املباهاة في قتال
ال طموح
العرب كما شهدنا في االنتخابات األخيرة.
وانـ ـض ــم ج ــون ــاث ــان ب ـن ـيــامــن إلـ ــى صـفــوف
ّ
القتالية .وسيرة شقيقه ،جوناثان،
النخبة
ّ
ّ
تعرضت ملبالغات بطولية هائلة وأصبح
ّ
ّ
أسطورة في دولة العدو ،ودوره في عملية
عـنـتـيـبــي (يـنـســى الـبـعــض أن ال ــ«م ــوس ــاد»
ساهم في وصــول عيدي أمني إلى السلطة،
وإن انقلب عليهم فيما بعد) بات منسوجًا
ّ
ّ
ـووديــة املـمــلــة.
ف ــي ع ــدد م ــن األفـ ــام ال ـهــول ـيـ
ّ
بففر كشف عــن املخفي فــي سيرة
واملــؤلــف ِ
جوناثان ،أنه لم يكن محبوبًا في فرقته ولم
يكن مـعـ ّـدًا كــي يصبح رئيسًا لــأركــان ،كما
يأتي في السير العديدة .ال ،كان يعاني من
ّ
ّ
ولم يكن محبوبًا
اضطرابات نفسية حــادة ّ
م ــن ال ــذي ــن عـمـلــوا مـعــه وفــض ـلــوا غ ـيــره من
ّ
الضباط عليه.
ّ
َّ
ل ـك ــن م ــوت ج ــون ــاث ــان أمـ ــد بـنـيــامــن ب ـمــادة
ّ
ّ
ـول
لـلـصـعــود وال ـت ـس ــلــق ،خ ـصــوصــا أن ــه ح ـ ّ
أس ـ َطــورة أخـيــه إل ــى مناسبة لـلـبــروز .لكنه
عـ ـ ـ ــرف أي ـ ـضـ ــا كـ ـي ــف ي ـج ـع ــل م ـ ــن م ــوض ــوع
م ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ـ ــاب ت ـخـ ّـص ـصــه الـشـخـصــي
ًّ
م ـب ـك ـرًا ،م ـس ـت ـغــا س ـي ــرة شـقـيـقــه اإلره ــاب ــي

فهم
ِ
نتنياهو
مثل أبيه
أن الناخب
اإلسرائيلي
يريد العنف
والقسوة
من
والمزيد ضدّ
اإلرهاب
العرب

(على أســاس أنــه مكافح لإلرهاب باملفهوم
ال ـغــربــي واإلس ــرائ ـي ـل ــي) .وال ـت ـخـ ّـصــص في
اإلرهـ ــاب وم ـ ّـده بــاسـتـشــراق بــرنــارد لويس
ال ـع ـن ـص ــري كـ ــان م ــن ّإنـ ـت ــاج ن ـت ـن ـيــاهــو فــي
ّ
الثمانينياتَّ ،
وعمر مذاك.
ّ
ّ
ت ـفـ ّـوق نتنياهو أكــاديـمــيــا ،كـمــا تـفــوقــت أمــه
وأبـ ـ ـ ـ ــوه ،ل ـك ـن ــه ان ـ ـحـ ــرف عـ ــن تـ ـخ ـ ّـص ــص فــي
ّ
ّ
السياسية بعد
املعمارية والعلوم
الهندسة
أن ذاق ح ــاوة االح ـت ـفــاء بشخصه مــن ِقبل
ّ
ـظ ـمــات وامل ـعــابــد ال ـي ـهـ ّ
ـوديــة ف ــي أمـيــركــا.
امل ـنـ
ّ
ّ
ومثل جده ،تمتع نتنياهو بطالقة ـ لكن من
دون فصاحة مثل أبا إيبان ـ ّ
سهلت دخوله
إلـ ــى ع ــال ــم ال ــدع ــوة ال ـص ـه ـيــونـ ّـيــة واإلعـ ـ ــام،
خ ـصــوصــا أن ــه ي ـت ـح ـ ّـدث اإلن ـك ـل ـيـ ّ
ـزيــة بلكنة
أم ـيــركـ ّـيــة يـسـتـسـيـغـهــا ش ـعــب يـضـيــق ذرع ــا
ّ
األجنبية .واإلعالم األميركي دائمًا
باللكنات
ّ
ّ
يسعى إلــى متحدثني فصحاء باإلنكليزية
ّ
يسهل ّ
مهمة البروباغاندا ،التي أجادها
كي
ن ـت ـن ـيــاهــو وجـ ـع ــل م ـن ـه ــا مـ ـح ــور ع ـم ـل ــه فــي
وزارة ال ـخــارجـ ّـيــة .الـعـمــل الــديـبـلــومــاســي لم
ي ـج ــذب نـتـنـيــاهــو ،خ ـصــوصــا أن ــه ن ـظــر إلــى
مـ ّ
ـؤس ـســة وزارة ال ـخــارجـ ّـيــة ع ـنــدمــا دخـلـهــا
ّ
ف ــي ال ـث ـمــان ـي ـنــيــات ع ـلــى أن ـه ــا مـعـقــل لـحــزب
العمل .وأدار نتنياهو ّ
مؤسسة باسم أخيه
فــي إسرائيل وهـنــاك تـعـ ّـرف ـ عــن قصد ـ إلى
الكثير مــن ســاســة ال ـعـ ّ
ـدو ،وه ــذا كــان طريقه
ّ
إل ــى عــالــم الـسـيــاســة .والـ ــذي ك ــان ع ــراب ــه في
اقتحام عالم السياسة الــوزيــر موشى أرنــز،
(عبير سلطان  -أ ف ب)

ال ــذي مثل نتنياهو درس فــي أميركا (وفــي
جامعة إم.آي.تــي أيضًا) ،وتباعدا فيما بعد.
وم ـثــل ب ــن غ ــوري ــون م ــن ق ـبــل ،آم ــن نتنياهو
ّ
ّ
الصهيونية يتركز في
أن مستقبل الحركة
ال ـس ــاح ــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة .أت ـق ــن نـتـنـيــاهــو لعبة
الـبــروبــاغـنــدا مـبـكـرًا ،واسـتـثـمــر فــي الـتـعـ ّـرف
ّ
الصحافيني الـبــارزيــن فــي واشنطن
إلــى كــل
ون ـ ـيـ ــويـ ــورك ،وك ـ ـ ــان ه ـ ـ ــؤالء مـ ـس ــؤول ــن عــن
إبـ ـ ــرازه لـلـجـمـهــور األم ـي ــرك ــي واإلســرائ ـي ـلــي
على ّ
حد سواء (لعب تيد كوبل ،في برنامج
ّ
«نايت الين» الذائع الصيت في الثمانينيات
ّ
والتسعينيات دورًا كبيرًا في هذا الشأن ،وهو
لـيـبــرالــي لـكــن صهيوني عـنـيــد ،وعــرفـتــه في
ّ
التسعينيات) .لكن ال يجب املبالغة في
أوائل
ّ
ّ
أثــر موهبة نتنياهو الكالمية (هــو متحدث
فصيح لكنه ليس خطيبًا باهرًا) .لقد ّ
أحبت
أم ـيــركــا ك ــل ق ــادة ال ـع ـ ّ
ـدو م ــن دون اسـتـثـنــاء،
ّ
وبـعـضـهــم م ــن أس ــوأ امل ـت ـحــدثــن والـخـطـبــاء
قاطبة :هل هناك أسوأ من إسحاق شامير أو
إسحاق رابني في املحادثة والخطابة؟
ّ
ت ـس ــل ــم ن ـت ـن ـي ــاه ــو م ـن ـص ــب ن ــائ ــب ال ـس ـف ـيــر
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي واش ـن ـطــن ق ـبــل أن ينتقل
إل ــى ن ـيــويــورك .وك ــان معظم عمله إعالميًا
ـ دع ــائ ـي ــا م ـح ـض ــا ،ل ـك ــن ذلـ ــك قـ ـ ّـربـ ــه ،بـحـكــم
ّ
ّ
اإلسرائيليني الكبار.
املوقع ،من كل الزائرين
واسـتـعــان مــن أبـيــه بـفـكــرة تــاريــخ امل ـحــارق،
ّ
حقيقيًا كان
وأن كل تهديد تواجهه الدولة ـ
ّ
خياليًا ـ هو محرقة جديدة .وهذا كان في
أم
صلب عمل نتنياهو الخطابي ضد منظمة
ّ
ّ
تسول
التحرير ثم ضد إيران ،وضد كل من
له نفسه مقاومة عــدوان واحتالل إسرائيل.
ونـتـنـيــاهــو ،مـثــل أحـمــد الـشـقـيــري ،ي ــرى أن
ّ
لـيــس ه ـنــاك م ــن مـشـكـلــة ال تـجــد حــلـهــا في
خطاب ،خصوصًا أمام األمم املتحدة.
لـكــن ع ــودة نتنياهو إل ــى إســرائـيــل لــم تكن
س ـه ـلــة إذ إن صـ ـع ــوده ف ــي ال ـل ـي ـكــود واج ــه
بعض العقبات الـتــي واجـهــت أب ــاه .لــم يكن
ينتمي إلى العائالت الحاكمة .لكنه ،خالفًا
ألب ـي ــه ،شـ ــارك ف ــي ال ـق ـتــال عـلــى ع ــدة مــواقــع
واستعان للقضاء على منافسيه بـ«أمراء»
الليكود في الجيل الثاني ،مثل دان مريدور
ّ
وبـنــي بيغن ،على مــا تعلمه مــن السياسة
ّ
األم ـيــركـ ّـيــة (ت ـظــل مـعـظــم ق ـ ــراءات نتنياهو
ح ـتــى ف ــي م ـن ـصــب رئ ــاس ــة ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ت ــدور
ّ
األميركية) .وهو
حــول التاريخ والسياسة
دخـ ــل م ـي ــدان ال ـع ـمــل ال ـس ـيــاســي مستعينًا
بالخبير االنتخابي األميركي اليميني ،آرثر
فنلكلشتني (والذي كان قد عمل في حمالت
ان ـت ـخــابـ ّـيــة ل ـع ـن ـصـ ّ
ـريــن ،م ـثــل ال ـس ـي ـنــاتــور
جـيـســي هيلمز فــي ن ــورث كــارول ـي ـنــا) .ولــم
تـبــالــغ الـصـحــافــة األمـيــركـ ّـيــة عـنــدمــا نسبت
نـجــاحــه ف ــي ا ّن ـت ـخــابــات  ١٩٩٦إل ــى الخبير
ّ
األمـيــركــي .لكنه لــم يكن يأنف مــن االتـســاخ
ف ــي ال ـح ـمــات االن ـت ـخــابـ ّـيــة خــافــا ملــريــدور
ّ
وبيغن أو بيريز .كــان يجول في كــل أنحاء
البالد ويصافح اآلالف ،وكان ّأول من جمع
ّ
واملؤيدين في برامج على
أسماء املقترعني
الـحــاســوب ،وهــو احتفظ مــن أمـيــركــا أيضًا
بـقــوائــم طــويـلــة (وتــرات ـبـ ّـيــة) ألثــريــاء مـ ّـولــوا
ّ
االنتخابية والــدعــائـ ّـيــة.
ويـمـ ّـولــون حمالته
فـ ـ ِـهـ ــم نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو مـ ـث ــل أب ـ ـيـ ــه أن الـ ـن ــاخ ــب
اإلسرائيلي يريد العنف والقسوة واملزيد
من اإلرهاب ضد العرب ،وأن الجيل الجديد
أك ـثــر ع ــدوان ـ ّـي ــة وش ــراس ــة م ــن ال ـج ـيــل ال ــذي
سـبـقــه ـ ع ـلــى ع ــدوان ـ ّـي ــة وش ــراس ــة األج ـي ــال
ّ
الصهيونية التي سبقت .وفي االنتخابات
ّ
األخيرة ظهر مدى اتساع التأييد لنتنياهو
ّ
بعنصريته
بني الشباب .وهــو بــات يجاهر
ّ
ضــد ال ـعــرب .ولـقــد اع ـتــرف بــإيـمــانــه بتفوق
ال ـ ـ ـعـ ـ ــرق األب ـ ـ ـيـ ـ ــض فـ ـ ــي م ـ ـحـ ــادثـ ــة ن ـش ــره ــا
الصحافي البريطاني ،ماكس هستنغ ،في
كتابه «الذهاب إلى الحرب» :قال إن الجنود
ّ
العربية في
اليهود األفارقة وذوي األصول
«لـ ــواء ال ـجــوالنــي» يـمـكــن أن ي ـقــومــوا ب ــأداء
ّ
جيد لــو قــادهــم «ضـبــاط بيض» (ص,٢٥٩ .
م ــن ك ـتــاب هـيـسـتـنــغ) .وق ــان ــون حـصــر حق
تقرير املصير باليهود فقط هو منسجم مع
ّ
ّ
تشربها نتنياهو
العنصرية التي
العقيدة
من أبيه ومن عقيدة جابوتنسكي.
ال يجب شيطنة نتنياهو ألن ذلك ّ
يحسن في
ص ــورة سابقيه ومنافسيه .يجب شيطنة
الكيان ّ
ّ
وقيادييه ـ ألن
برمته ـ وبكل رمــوزه
ّ
ً
دون ذلــك تفضيال بــن املحتلني ـ وه ــذا ما
ّأدى بـمـنـظـ ّـمــة الـتـحــريــر الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة إلــى
التهلكة.
* كاتب عربي (حسابه على «تويتر»
)@asadabukhalil

