


 1 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

 نتنياهو النفسية لشخصية بنيامنيالدراسات 
 أ. د. وليد عبد احلي

 
 مقدمة:

 

 ،يف التحليل النفسي بشكل عام Sigmund Freud1  ميكن اعتبار نظرايت سيغموند فرويد
مناط أساس الذي بنيت عليه دراسات التحليل النفسي للقادة السياسيني على اختالف هي األ

 االقتصادية.و  ،والسياسية ،والثقافية ،وتباين بيئاهتم االجتماعية ،توجهاهتم السياسية
 Victor وفيكتور وولفينشتاين Harold Lasswell،2 وميكن اعتبار هارولد السويل 

Wolfenstein،3 يف نطاق نقل نظرايت فرويد إىل جمال التنظري يف دراسات علم نفس برز األ
 املهيجون مناط:أفقد قسم السويل القادة السياسيني إىل ثالثة  .القادة السياسيني حتديدا  

Agitatorsومييلون كثريا   ،يديولوجيةوهم من يتصفون ابلنرجسية، ويتشبثون بقناعاهتم األ ؛ 
جيعل من من  موه ،Administratorsداريون مط الثاين هم اإلوالن .لالجنذاب اجلماهريي هلم

ون ر املنظ   مما النمط الثالث فهأ .جنازرغباته الشخصية ذات طابع عام، ويركز على اإل
Theoristsدائم  ولديهم نزوع ،، وهم الذين تسيطر عليهم الشكوك ويدققون يف التفاصيل

  نتيجة عمق الشكوك لديهم يف كل شيء. ،للمعرفة
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لدى الشخصية الثورية،  Oedipus complex ز على عقدة أوديبأما وولفينشتاين فقد رك  
يف تقسيمه ملراحل العمر إىل  Erik Erikson4 ريكسونإولكنه اتكأ يف حتليله على منوذج إريك 

الشرجية، و املرحلة الفمية، : مع توصيفها بشكل قريب من منوذج إريكسون، وهي ،مثانية مراحل
 خريا  أو  ،الشباب املكتملو الشباب املبكر، و املراهقة، و  الكمون،و عضاء التناسلية، حتسس األو 

 ،كل مرحلة  هم مالمحأمع الرتكيز على  ،النضوج، ويتم الرتكيز يف دراسة القائد على كل مرحلة
و ، أخلإع...شبا اإلو مدة الرضاعة، و مثل مرحلة الرضاعة، ، واليت تشكل نقطة مركزية يف املرحلة

 هكذا.و ، خلإو الرضاعة...أمساك يف مرحلة الطفولة مراض كاإلصابة أباإل ؛املرحلة الشرجية
يف هنا تؤسس لبناء الشخصية وآلليات تكأل مهية قصوىأوىل ذات ويتم اعتبار املراحل األ

، وتنحصر هذه املرحلة يف األعوام اخلمس األوىل من الشخصية مع معطيات املراحل الالحقة
 حياة الطفل.

ردات ة ل، اخللفية النفسيمكانقدر اإل، مهية هذه الدراسات يف أهنا تساعد على فهمتكمن أو 
فعل القائد على ما يواجهه من تعقيدات احلياة السياسية، وابلتايل التنبؤ بكيفية مواجهته ملثل 

ن ؤسسية كاكثر مأنه كلما كان النظام السياسي أ، مع ضرورة التنبه إىل مستقبال   وضاعهذه األ
من األفراد و عدد حمدود أ، بينما يف النظم غري املؤسسية واليت ينفرد فيها فرد أتثري الفرد القائد أقل  
 5تكون جدوى التحليل النفسي أكرب من حيث القدرة على التنبؤ. ،يف عملية صنع القرار

 
 هدف هذه الدراسة:

 

ة لقادة الكيان لضرورة دراسة اجلوانب النفسي وال  أتسعى هذه احملاولة البحثية إىل لفت االنتباه 
ه دبيات السياسية العربية، ولعل دمج مثل هذالصهيوين، وهي دراسات قليلة للغاية يف األ

الدراسات يف مصفوفة التنبؤ لسلوك الكيان السياسي الصهيوين جيعل الوعي بسياساته أكثر دقة، 
مريكي مريكيني لشخصية الرئيس األفس األولعل الدراسة اليت قامت هبا جمموعة من علماء الن



 3 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

ذه حدث ألمهية همتثل النموذج األ، يه السلطةقبل تول   Donald Trump السابق دوانلد ترامب
 6مصداقيتها العلمية. خصوصا  الدراسات 

وسنعمل يف هذه الدراسة على دراسة رئيس الوزراء 
، Benjamin Netanyahu نتنياهوسرائيلي احلايل بنيامني اإل

ية، مث سرائيلية والغربلعدد من الدراسات النفسية اإل استنادا  
العمل على حتديد النقاط اليت اتفقت عليها هذه الدراسات، 

ساس للتنبؤ بردات فعله وتوجهاته واليت ستكون هي األ
 املستقبلية.

 
 منهجية التحليل:

 

نحاول بعاد النفسية لشخصية نتنياهو، سللكم الكبري من املعلومات والبياانت حول األ نظرا  
 7هي:مخسة بعاد أأن ندجمها يف 

  .: ركائز بنيته النفسيةأوال  
 .شخصية نتنياهوانعكاس البنية النفسية يف : اثنيا  
 .: مساته الوظيفيةاثلثا  
 .سلوبه القياديأ: رابعا  

 بنيته النفسية على سلوكه يف الصراع العريب الصهيوين.: انعكاس خامسا  
ما النموذج التحليلي املعتمد يف أغلب هذه الدراسات فهو منوذج الدليل التشخيصي أ

 American Psychiatric Association’s واإلحصائي للجمعية األمريكية للطب النفسي

Diagnostic and Statistical Manual.8 

 بنيامني نتنياهو
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بعاد من خالل رصد قائمة األ للفرد النموذج على الرتكيز على "السلوك املتكرر"ويقوم هذا 
 األعمال، ويتم ذلك بعد مجعو املشاعر، و هي األفكار،  ،سس ثالثةأالشخصية وقياسها على 

 .حتليلها وأخريا   ،املعلومات عن الشخصية، مث تصنيف هذه املعلومات
و أ : ما كتبه نتنياهويف هذه الدراساتوكانت مصادر املعلومات عن شخصية نتنياهو  

ا يف الصحف نشره املقاالت الصحفية واملقابالت اليت ت  و علمية حول شخصيته، الدراسات ال
خصوصا  مث معلومات نقلها العاملون معه من املوظفني و  ،0202إىل  1891سرائيلية من اإل

مة تقسيم املادة العلمية إىل بعدين: مضمون املعلو  وقد ت   .الذين عملوا معهاملستشارين منهم 
الشخصية عرب  رمث نوعية املعلومة وتتعلق خبمسة جوانب هي: تطو   ،)الفكرة املركزية وداللتها(

وقد  .شخصيةصفاته ال، و سلوب قيادتهوأ ،ممارسته الوظيفية، و سرةالعالقة مع األ، و مراحل العمر
راستها قياسها ود املؤشرات اليت ت  تفاوت عدد 

بني الدراسات املختلفة لشخصية نتنياهو، 
مثل دراسات  مؤشرا   00وبلغت يف بعضها 

الذي تتبع  Shaul Kimhi شاؤول كيمحي
من هناية  نشخصية نتنياهو خالل فرتتني متتدا

، وهي الفرتات 0212 سنةإىل  ات تقريبا  يالتسعين
  9لوزراء.ل اليت كان يف أغلبها رئيسا  

 
 التحليل:

 

ا شران هلا والنموذج التحليلي املعتمد، ومبقارنة الدراسات املشار هلأإىل املنهجية اليت  استنادا  
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 

 شاؤول كيمحي
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 يدي الباحثني للمساعدة على دمج هذا اجلانبأنضعه بني  ساسا  أكون ذلك لي ،العامة واخلاصة
 وسلوك نتنياهو بشكل خاص. ،سرائيلي بشكل عاميف مصفوفات التنبؤ للسلوك اإل

 
 :: ركائز بنية نتنياهو النفسيةأولا 

 

يرى علماء النفس أن هناك وقائع يف حياة كل فرد متثل اخللفية اليت تتحكم بقدر كبري يف 
يوط يعيها الفرد ولكن ال يتنبه لتداعياهتا يف نسج خ حياان  أسلوكه العام، ولكن هذه الوقائع 

ما كان يف  صا  خصو خرى تكون هذه الوقائع غائرة يف "الالوعي" الفردي أحيان أشخصيته، ويف 
لالوعي اوىل، وليس من اليسري ربط تصرفاته الالحقة مع تلك الوقائع الغائرة يف مراحل العمر األ

 .Free association إال من خالل منهجية التحليل النفسي وآلية التداعي احلر
ت فيه بصماهتا تركأبعاد جند أربعة  ،نتنياهوبوعند مراجعة ما اتفقت عليه الدراسات اخلاصة 

 وشكلت سلوكه العام واخلاص:
 رجلل 1898 سنةبنيامني نتنياهو  ولدالوالدان:  .1

بولندي األصل هو بن صهيون مايلكوويسكي 
Benzion Mileikowsky   والده كان الذي

حاخاما ، لكن بن  Nathan)جد بنيامني( اناثن 
من كبار مساعدي صهيون كان علمانيا ، وكان 

القيادي الصهيوين املتطرف زئييف جابوتنسكي 
Ze'ev Jabotinsky،  ومن الداعني إىل هتجري

 .تنياهونالفلسطينيني إىل خارجها لتبقى دولة يهودية نقية، وقام بتغيري امسه البولندي إىل 

مريكي الذي عاش من عدم القدرة على االندماج مع اجملتمع األ حمبطا   كان  بهذا األلكن     
نه مارس من أرغم على الجياد العمل الذي يراه يشبع طموحه إومل يتمكن من  ،فيه كمؤرخ
 يف  صختص صهيوين مييين، بن صهيونوكان  األمريكية. Cornellجامعة كورنيل التعليم يف 

 بن صهيون مايلكوويسكي

https://en.wikipedia.org/wiki/Ze%27ev_Jabotinsky
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هو و  ال سي ما يف إسبانيا، اليهودي التاريخ    

 ،"سرائيل الكربىبفكرة "إ من املؤمنني
عربية اجلامعة الولكنه بعد رفضه من قبل 

 The Hebrew University يف القدس

of Jerusalem نيةاث ، انتقلللعمل فيها 
 عملمؤسسة حزب ال وكان طوال حياته حيمل ضغينة مريرة ضد   ،إىل الوالايت املتحدة

Labor Party  إسرائيل"والنخب الفكرية يف" . 

قد و ن الكل "عدو له"، أبنائه فكرة أب يف وقد زرع األ    
منذ  بنيامنيتركت هذه الفكرة آاثرها العميقة على 

نعومة أظافره وأصبح يرى أن املؤامرة موجودة يف كل 
وأن العامل قاٍس بدرجة كبرية، وزرع األب يف  ،مكان

بنائه فكرة أن ال مكان فيه لإليثار أو العمل اخلريي أـ
راع ص أو الصداقة احلقيقية، وأن البشر يعيشون يف

  مستمر من أجل البقاء. Charles Darwinدارويين 

غلب عليه و  ،دخيل على املؤسسة السياسية من والده الشعور أبنهبنيامني ب كما تشر      
 أى أنر )الذي يعتقده هو(، لذلك  متيزهمن رغم ابلالشعور يف البداية على أنه معزول 

 استشعر معارضتهم له.مجيع زمالئه السياسيني منافسني له بل انتقم ممن 
ن أبنيامني ببنائه يفسر رؤية أميانه ابملنظور الدارويين الذي زرعه األب يف إولعل عمق     

واتسع  ،"إسرائيلـ"ل وجوداي   يشكلون هتديدا   ،1899عرب  مبن فيهم ،غالبية العرب
لفكرة ا)التهديد الوجودي( ليشمل أركان العامل كله، وتتجسد هذه  مضمون هذه الفكرة

بعد  ،ارعلى يف التكر نتنياهو املتواصل ألفكار كانت هي األبنيامني  من خالل تكرار

 شارلز داروين
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كار املركزية يف ، وتتمثل هذه األفحتليل مضمون خطاابته وتصرحياته وما ورد يف كتاابته
 منظومته املعرفية يف التايل:

 اعتبار األمن اإلسرائيلي مهددا  من كل حدب وصوب. .أ

 .الفلسطيينرهاب" "اإل  .ب

 .معاداة السامية .ج

 .يراين وحزب هللااخلطر اإل .د

 ".سرائيلـ"إمم املتحدة لمعاداة األ .ه

 .النازية Holocaustالتذكري ابهلولوكوست  .و

 ."سرائيل"إورواب تفشل يف فهم "التهديد" الذي تتعرض له أن أ .ز

هي نتيجة  ،خطاابته يف ا  تكرار فكار األكثر وترى الدراسات النفسية اخلاصة أن كل هذه األ    
إسرائيل" ، لذا فإن أي نقد لـ"وهي أن "كل العامل يكرهنا" ،ب يف ذهنهللفكرة اليت غرسها األ

 هو جزء من "العامل يكرهنا".
 Noah Ben Tovimنوح بن توفيم  وكانت متزوجة من، Celiaزيليا مه أوعند االنتقال لدور     

بنائها أنتنياهو، فإننا جند أن أتثريها كان يف جانب آخر وهو تدريب  والد قبل زواجها من
ن م حساس النجاح مستقبال  إعلى "االنضباط وممارسة القوة" من انحية، كما زرعت فيهم 

 انحية اثنية.
 حساس ابلعزلة واالضطهاد والشكوك يفسرة ككل كانت تعيش حتت مشاعر اإللكن األ     

وظهر ذلك ) حنو العزلة والسعي الدائم للتفوق كثر ميال  االبن األبنيامني حوهلم. وكان  من
داء اخلدمة أل عاما   19وعمره  "سرائيلـ"إمث عاد ل ،سرةلوالايت املتحدة مع األابعد عودته إىل 

 (.العسكرية
اليهودي، ري لتني: كراهية اآلخر غأمس نتنياهومر أن الوالدين زرعا يف ابنهما بنيامني خالصة األ    

ممارسة القوة  نإمث أن الصراع مبفهومه الدارويين هو الظاهرة الطبيعية يف هذا الكون، لذا ف
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بغض النظر عن مدى "شرعية هذه القوة"، فالتاريخ تصنعه  ،ذلك اآلخر هي أمر طبيعي ضد  
 نيامني.بحذية الثقيلة" كما قال جابوتنسكي الذي ارتبط بعالقات وطيدة مع والد "األ

ان يوليبنيامني كرب: كان والد ووالدة شقيقه األ .0
، Yonatanكرب يواناتن عنايتهما األوىل البنهما األ

ولوية يف الرعاية م يعطون األو األأب األ أنومعلوم 
خ مر يرتك بعض األثر لدى األألالبن األكرب، وهو 

األكرب  ذا تعرض هذا االبنإالذي يليه يف الرتتيب، ف
لذي و جيعله غري مؤهل يتم االنتقال لالبن اأملا يغيبه 

خيه االكرب أفبعد مقتل  بنيامني،يليه، وهو ما وقع مع 
يف هائن نقاذ ر إسرائيلية ذهبت إىل إفرقة خالل قيادته 

وكانوا حتت سيطرة خلية  ،1821 سنةوغندا أعينتييب يف 
نيامني الذي كان على ب كثر وقعا  سطني، ترك احلدث األثر األمن اجلبهة الشعبية لتحرير فل

وىل خيه من نواح ثالث: األأيدرس يف الوالايت املتحدة، لكن بنيامني استثمر مقتل 
، السياسي مهداف ذاتية يف جمال االرتقاء يف السل  أاالستغالل السياسي للحدث لتحقيق 

ه، مث أتكيد فكرة هنم قتلوا شقيقأيه بسبب ومن انحية اثنية تعميق الشعور بكراهية العرب لد
 قوى.ن البقاء لألأأي  املنظور الدارويين لديه،

عربية  يف العديد من االعتداءات العسكرية على دول نتنياهوبنيامني  شارك حياته العسكرية: .3
، ويف اهلجوم على مطار بريوت يف السنة 1819)شارك يف معركة الكرامة  1812بعد حرب 

ويس خالل بل كاد ميوت غرقا  يف قناة الس ،ويف حرب االستنزاف على اجلبهة املصرية ها،نفس
مشاركته يف عملية دمر فيها املصريون أحد قوارب عملية تسلل عسكرية إسرائيلية، إىل جانب 

(، على الرغم من أن األب كان مياال  أن ينخرط أبناؤه 1820عدد آخر من العمليات سنة 
كثر تطرفا  وشقيقه األ نتنياهويف السلك الديبلوماسي خصوصا  يف وزارة اخلارجية، وكان 

 يواناتن نتنياهو
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يشعران ببعض التناقض يف سلوك والدمها أبنه مدافع قوي عن الصهيونية ولكنه مصر على 
  اإلقامة يف الوالايت املتحدة.

ية ال ترى يف نتنياهو تكشف عن شخصبنيامني ن تتبع احلياة الزوجية لإ: اضطرابه العاطفي .9
 ،( أي شائنة، فعالقاته مع زوجاته يغلب عليها اخليانة الزوجية)كما سيتضح الحقا   اخلداع

الفساد  ، والذي أكدته وقائعوالكذب والتحايل على الزوجة واجملتمع يف حالة افتضاح أمره
 10ألمانة".يف الفرتة احلالية، واملتمثلة يف "الرشوة، والتزوير، وخيانة االيت يالحق قضائيا  حوهلا 

، "سرائيل"إ، اليت تعرف عليها يف Miriam Weizmannزمن يمرمي واوىل لقد اقرتن بزوجته األ     
وهي متخصصة يف الكيمياء، مث ذهبت إىل الوالايت املتحدة الستكمال الدراسة يف الوقت 

. 1829 سنةبا ابنة أجنات من القرن املاضي و يالذي كان نتنياهو هناك، وتزوجا يف السبعين هنفس
يتس كتعرف يف مكتبة اجلامعة على فتاة بريطانية هي فلور  ،وىلثناء محل زوجته األألكنه 

Fleur Cates  زوج وىل لطلب الطالق، فتقام معها عالقات عاطفية، وهو ما دفع زوجته األأو
 .علنت اعتناقها لليهودية، ولكنه طلقها بعد ثالث سنواتأاليت  ،1891 سنةنتنياهو عشيقته 

 .نيولد جنبت منهأو  ،Sara Ben-Artzi بعد ذلك تعرف على مضيفة طريان هي سارة أرتزي

  

 سارة أرتزي فلور كيتس زمنيمرمي وا

https://en.wikipedia.org/wiki/Sara_Netanyahu
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ظم وغري املستقر "بسلوكها غري املنتمعروفة  ة، زوجته احلالية،ن سار أوتتفق خمتلف الدراسات على 
ل العديد مع خادمات املنزل، وقد متت مقاضاهتا من قب إذ تتسم عالقاهتا ابخلشونة تقريبا   "،أحياان  

لدراسات وتشري ا. ةكما أن عالقاهتا مع الصحف اإلسرائيلية فيها قدر من احلدي   11،من املربيات
ت ختطط "لصيده"، هنا كانوهي حامل لكنها مل ختربه أل نتنياهوتزوجت هنا أيف مواضع خمتلفة إىل 

  كما سنرى.  1883 سنةنه ال يعتزم الزواج منها. وتكرست شكوكها حنوه أبعد أن استشعرت 
 ،اكتشفت وهي حامل وىلجيب التنبيه إىل ممارساته اخليانية لزوجاته، فزوجته األيف كل ما سبق 

 لكنه راوغها مما دفعها لطرده من ا،صرت على معرفة مصدرهأو  ،شعرة شقراء على مالبسه وجود
  . ..يزورها. نأدون  رسل هلا "ابقة ورد"أمر ابلطالق، لكنه عندما وضعت مولودها البيت لينتهي األ

عن  يبلغها فيه املتحدث أن لديه شريط فيديو اتصاال  هاتفيا  تلقت سارة  ،1883 سنةويف 
 Ruthفيه مع مستشارته للعالقات العامة وامسها روث ابر  اخيوهن ،نتنياهوعالقات عاطفية ل

Bar،   من سباق  تنياهوننه ما مل ينسحب مضمونه أب، وتضمنت املكاملة اهلاتفية اجملهولة هتديدا
قامت سارة  إىل املنزل، نتنياهوسيتم توزيع الشريط للصحافة، وبعد عودة  Likudزعامة الليكود 

أمام املأل أبنه  مث ذهب إىل التلفزيون اإلسرائيلي ليعرتف مبواجهته ابملكاملة، فاستسلم وبكى ندما  
، رى هتديده هبااليت جنه مل يكن هناك شريط فيديو للواقعة أ الحقا   خدع زوجته سارة، مث تبني

قبل أن و  تداعيات موضوع خيانته الزوجية على مستقبله السياسي،خطورة درك أ نتنياهولكن 
، متكن الشريط بشكل مثري للدهشة من "ابتزازه"فكرة " اليت صنعت السياسية تتمكن "املافيا

أثري على مشاعر من الت احلديث عن موضوع خيانته، بدموع البكاء على التلفزيون يف أوقات ذروة
دفع و  ،فسد خطة خصومه ملنع وصوله لزعامة الليكودأنصاره ومداراة جراح الزوجة، وهو ما أ

 ".كان ضحية هلا  نتنياهووأن  مرأة فاسدةاروث ابر "زوجته سارة للقول أبن 
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سارة "بصرب  يتعامل مع زوجته هنأ ،يف هذا اجلانب ،نتنياهوويرى الباحثون يف سيكولوجية 
ن يؤثر أن الدافع لذلك هو اخلوف لديه أو  رتباطهما العاطفي،اتسامح رغم الضعف الشديد يف و 

 ذلك على هدفه املركزي وهو البقاء يف قيادة الليكود".
 

 شخصية نتنياهو:انعكاس البنية النفسية على : اثنياا 
 

وسع من ة األالبيئطار إن هذا اجلانب يركز على السلوك املتكرر يف أشارة إىل من الضروري اإل
سرة، أي منط عالقاته مع البيئة السياسية واجملتمعية وغريمها، وقد اتفقت الدراسات على األ

 املالمح التالية:
د مع نتائج حتليل بعي إىل حد   وتتضح يف املؤشرات التالية اليت نرى فيها متاثال   12:النرجسية .1

ح املتبادل هذا التقارب واملدي جزئيا  مريكي السابق ترامب، وهو ما يفسر شخصية الرئيس األ
 13:بني الشخصيتني: وتتمثل مظاهر النرجسية عند نتنياهو يف التايل

 .هم من االعتبارات اآليديولوجيةأالشخصي  هجناح .أ
 .كثر من غريهأدراك القدرة على اإل أوهاملديه   .ب

 .النزوع الستغالل العاملني معه ملصلحته الذاتية  .ج

 .أي فكرة يطرحها اآلخرون ن جتده ميتدحأمن الصعب  .د

 .يف اجلوانب السياسية خصوصا  ال مييز بني شأنه اخلاص والشأن العام  .ه

ى وال يكرتث آباثر سلوكه هذا عل ،مع الزعماء خصوصا   ،ما يتأخر عن االجتماعات غالبا   .و
 بلوماسية.ينه يدرك أتثري ذلك وداللته الدمن أرغم ابل ،اآلخرين

 حة له.ن يف ذلك مصلأإذا وجد  ،مبا فيها من خيالفونه الرأييتقبل املساعدات من أي جهة  .ز

  وال يستسلم بسهولة لغري طموحه. ،ن يكون يف املقدمة يف أي ميدانأصراره على إ .ح
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ن من أن ميدان العالقات الدولية حمكوم بقانون الغابة، ويرى أالعدوانية واملراوغة: فهو مقتنع  .0
وال يتورع عن سحق خصومه حىت ممن معه يف  ألغراضه.سلوب للوصول أحقه استخدام أي 

ن م خصوصا  اليت ورد أغلبها على لسان من عملوا معه  ،مؤشرات ذلك ومن قيادة احلزب.
 مستشاريه:

 اهلجوم االستباقي على الشخصيات احلزبية اليت يتحسس احتمال منافستها له مستقبال   .أ
 .و غري مباشرةأبطريقة مباشرة 

 .هنم سيؤثرون على مكانتهأيتخلى عن حلفائه إذا استشعر  .ب

وا يف املهمة ذا جنحإعمال قد تثري ردات فعل سلبية من اجلمهور، فأيستخدم موظفيه يف  .ج
 اليت كلفهم هبا يستمر يف توجهه، وإذا فشلوا يتخلى عنهم وينكر صلته هبم.

 شخاص مرهون مبدى استفادته اآلنية منهم.ارتباطه ابأل .د

ى ر وعود يقطعها لغريه وغري موثوق به، وي أيملصداقية: مييل للكذب والتنصل من عدم ا .3
نه إوال خياجله أي أتنيب ضمري، وحىت حني يقول احلقيقة ف يف السياسة. مقبوال   مرا  أاخلداع 

 يبدو "غري مقنع".

من  كافيا    دا  عد ،املشار هلا يف قائمة املراجع يف هذه الدراسة ،وردت املراجع املتخصصةأوقد    
ملصري السابق مثل الرئيس ا ،و التسريبات عن كذب وغش نتنياهو لبعض الزعماءأالتصرحيات 

 Barackوابما أوابراك  Bill Clintonمريكيني بيل كلينتون الرئيسني األو  حسين مبارك،

Obama، والرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي Nicolas Sarkozy، ملانية أجنيال واملستشارة األ
و كذب أنه يكذب أكد كل هؤالء يف مناسبات خمتلفة أ، حيث Angela Merkel كلمري 

 عليهم.
ل للعالقات "نفعية"، وال ميي هنابراغماتية العالقات الشخصية: تتسم عالقاته الشخصية أب .9

ال مع من إاحلميمية، وهو غري اجتماعي وانسحايب وغري متعاطف مع غريه، ال يقيم عالقات 
ن ليس لديه أعين هناء العالقة، وهذا ال يذا انتهت املنفعة ال ضري لديه إبإاملنفعة، فيتوسم فيهم 

 ".صدقاء، لكن صداقاته "قابلة لالنتهاء سريعا  أ
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نه وأب الشك: يغلب عليه الشعور بعداء اآلخرين له .1
يعممها  هنا "ضده" مثحداث أب"ضحية"، ومييل لتفسري األ

و ما صدقائه "خونة حمتملني"، وهأويرى يف  على اجملتمع،
االعتناء و  يفسر نزوعه الدائم للقراءة واملتابعة العلمية

 Haroldلنموذج هارولد السويل  طبقا   ابلتفاصيل

Lasswell  يف تقسيمه للقادة السياسيني، وقد ورد يف
 ا  إنه ليس شخص" وصافه على لسان بعض مستشاريه:أ

للغاية، وغري موثوق، ومنغلق إنه ضعيف ، جدا   عقالنيا  
 من األصدقاء املقربني ومن الصعب أن يثق أبحد حىت بزوجته"، لديه عدد قليل جدا   ة،للغاي

ثبات إ لديه نوع من عقدة النقص منذ مرحلة مبكرة، وهو حياول دائما  "وقال مستشار آخر 
كاد   ،نفسه نتيجة شعور بنقص يف األمن يف شخصيته، وخالل الوقت الذي عملت معه
ان ك يرتكب أخطاء سخيفة يف كثري من األحيان، ويف بعض األحيان عندما مل نقم إبيقافه،

 ".يرتكبها ابلفعل
 

 : مساته الوظيفية:اثلثاا 
 
 

العمل حتت الضغط: خيتلف سلوك  .1
بنيامني نتنياهو حتت الضغط من حيث 
املوقف الذي يواجهه. فإذا كان مصدر 

لكه له، فإن نتنياهو تتم الضغط معروفا  
مشاعر السيطرة، ومن غري املرجح أن 

ألزمات يف مثل هذه ا يرجتل ويعمل على وضع عدد من اخلطط البديلة. وهو يظل هادئ  
ويتعامل مباشرة مع املشاكل ويركز على القضية املركزية، ويغلب عليه يف هذه احلاالت 

 هارولد لسويل
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 اللحظات الصعبة. كما أظهر يف الشعور ابلقدرة على السيطرة على املوقف حىت يف
 املقابالت التلفزيونية قدرة عالية على التعامل مع األسئلة الصعبة وتوجيه املناقشات. 

د فشل حماولة عن كثر قابلية للخضوع، )فمثال  أنه يكون إما يف حالة الظروف املفاجئة فأ   
بدا  Mossadردن الثنني من املوساد ردنية واعتقال األاغتيال خالد مشعل يف العاصمة األ

مر من أهو محد ايسني، و أخالء سبيل الشيخ إنه هو من اقرتح إعليه االرتباك الشديد، بل 
 ن يفعله يف الوضع الطبيعي(.أمكن غري امل

يف  Somatic reactions نه يكره العمل الروتيين لكنه يعكس ردود فعل عضويةإكذلك ف   
الم آتسبب له يف مما ي ،لكنه ال يعرتف ابلتعقيدات ويكبتها ،ةزمة مستعصيأمواجهته  ةحال

 يف املعدة. خصوصا  عضوية 
نه ذكي، لديه ذاكرة قوية وقدرة حتليلية عالية، قارئ واسع االطالع، مييل إ األداء املعريف: .0

ية ابقتباسات للمفكرين والشخصيات املرموقة. لديه حضور وأتثري على من يستمع ألدعم ر 
 صوصا  خله من خالل بعض مساته الكاريزمية وقدرته اخلطابية، ولديه قدرة على االقناع 

 جنليزية.للجمهور املتحدث ابإل

من حيث  صوصا  خ ،مفرط لاحلياة الرتفيهية: مييل للحياة املرفهة من كافة جوانبها وبشك .3
، ة جدا  واختيار املنتجعات والفنادق املكلف ،واملشروابت الروحية ،والطعام ،والتنزه ،السفر
صومات طلب اخل  الستثمار منصبه من خاللصبح مياال  أللوزراء  صبح رئيسا  أن أوبعد 

 ،ماكن اليت يراتدهاو األأمن الفنادق 
معتقدا  أن وجوده يف هذه األماكن 

ن "الدعاية التجارية" يشكل نوعا  م
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
 14أبعد احلدود.

 

 سلوبه القيادي:أ: رابعاا 
 

بعض املهام  ضاالستعانة ابخلرباء، يفو   سلوب العمل: مييل للعمل املنفرد وال حيبذأدارة و اإل .1
قراطية، ال و ة حادة وغري دمييدارة العمل، ولديه نزعة قيادإلكنه حازم يف  هلبعض مساعدي

؛ "Yes Man"يستخدم املطيعني له و يستشري اآلخرين )ابستثناء مستشاريه الشخصيني( 
 ع وعودهتعارض مويستخدم تكتيكات وراء الكواليس ت ،متضاربة وكثري ما يقطع وعودا  

 (.يصف خصومه الداخليني أبهنم حزب هللاوكثريا  ما )

عالم: لديه قدرة على عالقاته بوسائل اإل .0
 صا  خصو عالم التالعب وتوظيف وسائل اإل

 .التلفزيون

وهو  ار:يف اختاذ القر  املفاجآت تربكه كثريا   .3
ما الحظناه يف واقعة حماولة اغتيال خالد 

 شران هلا.أاليت  1882 سنةردن يف األ مشعل

 
 15يف الصراع العريب الصهيوين: : موقفهخامساا 

 

ر، ن كراهيته للعرب ليست منفصلة عن كراهيته لآلخأاتضح لنا من خالل املؤشرات السابقة 
 ويقوم منظوره الديين والسياسي يف املوضوع الفلسطيين على:

 .حق اليهود يف العودة .1

 .يف اجليل احلايل "سرائيلـ"إن ينتهي العداء العريب لأيستبعد  .0

 ال ابلقوة. إ "سرائيلـ"إلن يقبل العرب ب .3
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 .، وال يرى الدين إال من خالل التاريخ اليهوديفهو علماين متاما   ما دينيا  أ .4

نسكية كما ب ذي النزعة اجلابوتإن كراهيته للعرب ليست منفصلة عن التأثري الكبري لأل .5
لى منظور ع خالقي مستندا  أواليت تتمثل يف امليل للعنف مع اآلخر دون أي رادع  ،ذكران

 ز عدوانيته.خيه يف عنتييب عز  أن مصرع أدارويين مطلق، كما 

ن أيف تعامله مع الرؤساء مؤشر على  ميله للكذب سواء يف نطاق عالقاته الزوجية أإن م   .6
إىل أنه  اشران هلأ، وتدل طريقة تفكريه اليت مر اثنوي ابلنسبة لهأوفاءه ابلوعود السياسية هو 
وهو ما يتضح يف  ا ،مشروع ا  مر أ، فهو يرى الكذب يف السياسة يصعب تغيري مواقفه وقناعاته

ة متعلقة أخفى معلومات أساسي قد نتنياهو نأورد يف تقريره أسرائيلية ن مراقب الدولة اإلأ
بتهديد أنفاق قطاع غزة عن أعضاء اجمللس الوزاري األمين املصغر قبل حرب غزة يف سنة 

اليت  املواعيد املختلفة اليت حيددها بني احلني واآلخر عن الفرتةتلك ضاف ألكاذيبه ي، 2014
 ملواعيدواليت تتغري يف كل مرة بعد جتاوز اتريخ تلك ا ،يران قنابل نوويةإسيكون فيها لدى 

، انهيك عن وقائع أخرى مثل احلديث عن مواقع واالعتماد على ضعف ذاكرة اجلمهور
 خل.إ قرب مطار بريوت...هللاحزب سلحة أخمازن 

 نه غري قادر على تقدمي أي حل  ألعمق شكوكه يف كل شيء، جتمع الدراسات على  نظرا   .7
 للصراع العريب الصهيوين.

 
 تنبؤات بناء على التحليل:

 

ع بعض غفال دور املؤسسات السياسية يف تطويإعدم  ،حتليل شخصية نتنياهوعند يستوجب 
ي مر يعتمد بشكل كبري على طبيعة بنية النظام السياسأمسات شخصية القائد السياسي، وهو 

لكل قائد، لكن عدم وضع شخصية القائد ضمن حتليل النظام السياسي مبدخالته وخمرجاته أمر 
ة مع البيئة ات الواردة يف هذه الدراسمن الضروري دمج املعطي ،وعليه .يقود إىل خلل يف التحليل

  كثر دقة.أوالدولية للوصول إىل نتائج  ،قليميةواإل ،احمللية
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 يت:ميكن حتديد مؤشرات سلوكه املستقبلي يف اآل ،نتنياهولما خبصوص اجلانب النفسي أ
 نصبه.ذا كانت تدعم استمراره يف مإالصراع إال  لن يتخذ قرارات اسرتاتيجية خبصوص حل   .1

لربوفيسور ا"الدولة اليهودية"، وكما أوضح بـنه سيواصل السعي لتحقيق مشروعه اخلاص أ .0
 Avishai Margalit،16شاي مارغليت يفأ

أن نظرية "عدم  ،ستاذ يف الفلسفةأوهو 
 Cognitive Dissonance"17 االتساق املعريف

وبني  ،نياهونتتتزايد تطبيقاهتا بني القادة مثل 
ن سرائيليني، فهؤالء يؤمنو مجهور الناخبني اإل

قراطية من و بقوة بفكرة أهنم يعيشون يف دولة دمي
دود صون حولكنهم من انحية اثنية يقل   ،انحية
أو حىت ابليسار  1899راضي أقراطية بنسبة عالية عندما يتعلق األمر حبقوق العرب يف و الدمي

هم ابلظاهرة لتربير استمرار متسكخرى أمن انحية  يستخدمون احليل املعرفيةمث  ،الصهيوين
 عن مفارقة اترخيية. ا  ن تعبري صبحت اآلأاالستعمارية اليت 

 ،سريةيف عالقاته األ Niccolò Machiavelliنه لن ميل من التشبث ابملنطق امليكافيللي أ .3
 شكال هذه العالقات.أوالدولية على خمتلف  ،واجملتمعية

نه يرتبك إالنفاذ من املآزق املختلفة، لكنه إذا تعرض للمفاجآت احلادة فلديه قدرة وذكاء يف  .9
 بشكل واضح ويعجز عن اختاذ القرار املناسب. 

  

 شاي مارغليتيفأ
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