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العالم

تقرير رحل آخر زعيم كالسيكي لمافيا «كورليوني» التي
ألهمت أعمال ماريو بوزو الشهيرة ،في مستشفى سجن
ميالن عن  ٨٣عامًا .بغياب بيرناردو بروفينز ،تطوى ،ولو
رمزيًا ،مرحلة من مراحل تطور المافيااإليطالية وتداخلها
مع السياسة واالستخبارات وصناعة التاريخ في النصف
الثاني من القرن العشرين

بروفينزانو يرحل من دون أن يتكلم

كورليوني»
«مافيا
ّ
تفقد العراب الشبح
لندن ــ سعيد محمد
فــي منتصف األس ـبــوع املــاضــي ،مــات
بيرناردو بروفينزانو ( ١٩٣٣ـ ،)٢٠١٦
وه ــو آخ ــر ع ـ ّـراب ــي مــاف ـيــا كــورلـيــونــي
اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ،ف ــي ال ـس ـج ــن ،ف ــي م ـيــان
ش ـم ــال إي ـطــال ـيــا ،ع ــن ث ــاث ــة وثـمــانــن
ع ــام ــا .كـ ــان ال ـك ــات ــب م ــاري ــو ب ـ ــوزو قد
صــاغ ثالثيته األشهر في تاريخ أدب
املــاف ـيــا (ال ـ ـعـ ـ ّـراب) ،ال ـتــي تـحــولــت إلــى
أفـ ــام عــامل ـيــة ،مـسـتـلـهـمــا ن ـشــاط هــذه
املجموعة اإلجرامية التي حكمت جزءًا
كبيرًا من صقلية فعليًا عبر السنني،
ب ــرغ ــم تـغـيــر ال ـ ــدول وال ـح ـك ــوم ــات في
روما.
بيرناردو ،الدون «الحقيقي» لعصابة
كــورل ـيــونــي ،ع ــاش ح ـيــاة أه ــم بكثير
مما حاولت حتى روايــة ماريو بوزو
تـصــويــره عـلــى أن ــه س ــرد سـيــرة زعيم
مــاف ـيــوي آخـ ــر .فــالــرجــل بـقــي م ـطــاردًا
ل ـثــاثــة وأربـ ـع ــن ع ــام ــا وهـ ــو ال ي ــزال
عـلــى رأس عـمـلــه ،م ــن دون أن تنجح
الـسـلـطــات ف ــي الـقـبــض عـلـيــه ،فــأطـ ِـلــق
عليه لقب «الـشـبــح» .وملــا قبض عليه
ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،ت ـب ـ ّـن أنـ ــه كـ ــان يـعـيــش
ّ
ويعمل دوم ــا فــي نـطــاق يـقــل عــن ميل
واحــد مــن مكان والدت ــه فــي كورليون.
ً
هو اشتهر أوال بـ«التراكتور» لقسوته
مــع أعــدائــه ،مــن محققني وصحافيني
وض ـح ــاي ــا آخ ــري ــن ،وب ـع ــد ذلـ ــك عــرف
بـ ــ«املـ ـح ــاس ــب» ل ــدق ـت ــه ال ـع ـج ـي ـبــة فــي
إدارة أم ـ ــوال امل ـج ـمــوعــة ،وخـصــوصــا
عندما تولى قـيــادة املافيا فــي الفترة
االنتقالية في بداية التسعينيات ،أي
في وقت التحول من نشاط املخدرات
وتفاهات جرائم الشارع إلى العمل في
النصب على مستوى عال عبر النظام
الرأسمالي (جــرائــم الياقات البيضاء
كما تعرف في أوروبا).
ك ــاد ب ـي ــرن ــاردو أن يــدفــع ش ــر أعـمــالــه

ُّ
بعدما اتـهــم بــإحــدى جــرائــم القتل في
 ،١٩٦٣لكن البوليس اإليطالي أخفق
فــي القبض عليه حتى عــام  ،٢٠٠٦ما
أث ـ ــار تـ ـس ــاؤالت ك ـث ـيــرة ف ــي األوس ـ ــاط
ال ـش ـع ـب ـيــة ف ــي ص ـق ـل ـيــة ح ـ ــول ال ـج ـهــة
الـتــي قــد تـكــون وف ــرت لــه الحماية من

االعـتـقــال خ ــال كــل تـلــك امل ــدة .وعــرف
فــي مــا بـعــد أن ــه ك ــان يتنقل لحضور
اجـتـمــاعــات الـعـمــل ال ـتــي يـعـقــدهــا في
سيارات إسعاف ،وأنــه أدار نشاطاته
من فيال فخمة بنيت في القرن الثامن
عشر قريبًا من مسقط رأسه.
أق ــوى الـتـكـهـنــات ت ـقــول إن بـيــرنــاردو
ك ــان حـلـيـفــا لــاس ـت ـخ ـبــارات املــركــزيــة
األميركية في الثمانينيات من القرن
املـ ــاضـ ــي ،وس ـ ــط اسـ ـتـ ـم ــرار الـعـمـلـيــة
السرية الضخمة التي نفذتها الوكالة
فــي إيـطــالـيــا (ودول أوروب ـي ــة أخ ــرى)
تحت االســم الـكــودي «جــاديــو» لعقد
مــن ال ـس ـنــوات ،قـبــل الـكـشــف عنها من
قبل القضاء اإليطاليّ .
كـ ــانـ ــت «جـ ـ ــاديـ ـ ــو» تـ ـم ــث ــل م ـن ـظــومــة
تـنـسـيــق سـ ــري لـلـعـمـلـيــات ب ــن قــوى
الـ ـظ ــام ف ــي امل ــاف ـي ــا واالس ـت ـخ ـب ــارات
األميركية ،استهدفت ضمان استمرار
الـيـمــن اإلي ـطــالــي فــي الـسـيـطــرة على
البالد في فترة ما بعد الحرب العاملية
الـثــانـيــة .وفــي مــا يـبــدو ،فــإن مشاركة
ال ـحــزب الـشـيــوعــي اإلي ـطــالــي الفاعلة
فــي إسـقــاط «حكم الفاشيست» كانت
ق ــد أث ـ ــارت مـ ـخ ــاوف األم ـي ــرك ـي ــن مــن
احـتـمــال تـحــول دول أوروبـ ــا الغربية
التي دمرتها الحرب إلى حكم اليسار
وامتداد نفوذ االتحاد السوفياتي إلى
ضفة األطلسي ،فبنت شبكة محكمة
م ــن امل ـتــآمــريــن اس ـت ـف ــادت ع ـلــى نحو
متزايد مــن قــدرة املافيا الفائقة على
إدارة الحسابات السرية ونقل األموال
واألسلحة وتنفيذ العمليات القذرة،

مـ ــن إس ـ ـقـ ــاط ال ـ ـطـ ــائـ ــرات ال ـع ـس ـكــريــة
ف ــي ح ـ ــوادث غــام ـضــة إل ــى ال ـس ـيــارات
املفخخة ،وذل ــك فــي ظــل جــزء رئيسي
م ــن امل ــؤس ـس ــة ال ــرس ـم ـي ــة اإلي ـط ــال ـي ــة.
وت ـقــول بـعــض الـتـقــديــرات إن «شبكة
ج ـ ـ ــادي ـ ـ ــو» ،ف ـ ــي م ــرحـ ـلـ ـتـ ـه ــا األول ـ ـ ــى
على األق ــل ،كــانــت تضم (فــي إيطاليا
وحــدهــا) مــا ال يقل عــن ثــاثــة ماليني
مـ ـتـ ـع ــاون ،وقـ ـ ــد خ ـص ـص ــت لــدع ـم ـهــم
موازنات بمئات ماليني الدوالرات.

كان بيرناردو حليفًا
لالستخبارات األميركية
في ثمانينيات
القرن الماضي

بدأ بيرناردو حياته في عالم اإلجرام
م ـنــذ أيـ ــام مــراه ـق ـتــه ،وه ــو تـ ــورط في
أعمال عنف وطــاردتــه عائالت املافيا
األخ ـ ــرى ف ــي صـقـلـيــة ،لـكـنــه ل ــم يـهــرب
وأظـ ـه ــر ص ــاب ــة وش ـج ــاع ــة ن ــادرت ــن
ّ
أه ـل ـتــاه لـيـكــون ضـمــن فــريــق النخبة
املـحـيــط بــالــزعـيــم لــوسـيــانــو ليجييو
(شــريــك الـنــاتــو) ال ــذي أدار العصابة،
إلى حني اعتقاله عام  ،١٩٧٤ثم نائبًا

بدأ بيرناردو حياته في عالم اإلجرام منذ أيام مراهقته (أ ف ب)

لخليفة لوسيانو ،سيلفاتوري ريننا،
ال ــذي ق ــال ع ــن ب ـي ــرن ــاردو إن ــه «يطلق
النار كإله ،لكن مخه صغير كدجاجة».
سيلفاتوري وطاقم قيادة املافيا (٢٤
ش ـخ ـص ـيــة) ،ق ـبــض عـلـيـهــم جميعهم
عام  ١٩٩٣إثر اغتيال النائب اإليطالي
الـعــام ،جيوفاني فالكوني ،الــذي كاد
أن يكشف كــل األس ــرار باستثناء سر
رجل واحد :بيرناردو.
ف ــي ح ـي ـن ــه ،ت ــول ــى بـ ـي ــرن ــاردو ق ـي ــادة
ع ـم ـل ـيــات ال ـع ـص ــاب ــة ب ـس ـ ّ
ـري ــة مـطـلـقــة
(كانت رسائله تنقل باليد عبر شبكة
معقدة وتــأخــذ يــومــن على األق ــل في
الطريق لضمان عدم متابعتها) ،فيما
ً
اعتبرته الـشــرطــة اإليـطــالـيــة مـســؤوال
عن اغتيال فالكوني ،والحقًا خليفته
ب ــاول ــو ب ــورس ـي ـل ـي ـن ـن ــو ،إض ــاف ــة إل ــى
تفجيرات في أماكن عدة في إيطاليا،
وشـ ـن ــت ح ـم ـلــة ق ــاس ـي ــة ل ـل ـب ـحــث عـنــه
وتفكيك منظمته.
اس ـت ـمــر ب ـي ــرن ــاردو ف ــي االخ ـت ـف ــاء ،بل
إن محاميه ال ـخــاص أعـلــن قـبــل شهر
م ــن اع ـت ـق ــال ــه ،عـ ــام  ،٢٠٠٦أن الــرجــل
توفي وأن املحققني يطاردون شبحًا،
ل ـك ــن هـ ـ ــؤالء ل ــم ي ـي ــأس ــوا واس ـت ـم ــروا
فــي مــراق ـبــات لصيقة لـكــل مساعديه
وأي ـضــا لــرفـيـقـتــه وألوالده ،إل ــى حني
تم رصد حركة مجموعة ثياب نظفت
بعناية وأرسلت من املنزل إلى مزرعة
خ ـ ـ ــارج الـ ـبـ ـل ــدة .ع ـن ــدم ــا ف ـت ــح ال ـب ــاب
ّ
وامتدت يد لتسلم الثياب ،كان رجال
ّ
على
ال ـش ــرط ــة ال ـس ــري ــة ق ــد س ـي ـط ــروا ّ
املكان .لم يقاوم بيرناردو ،لكنه حذر
املـحـقـقــن م ــن أن اع ـت ـقــالــه سيتسبب
بزلزال عنيف« :أنتم ال تدركون ما قد
فـعـلـتــم»! لـكــن يـبــدو أن االسـتـخـبــارات
ُ
األميركية قررت أن تسكت الرجل إلى
األبد خشية انكشاف أسرار العمليات
املـ ـشـ ـت ــرك ــة ،فـ ـ ـ ّ
ـدبـ ـ ــرت ،وفـ ـ ــق ت ـك ـه ـنــات
املــراقـبــن ،أمــر إصابته بفقدان ذاكــرة
عجيب ،وأعلنت السلطات عن إصابته
باأللزهايمر ،وبالتالي لم يعد ممكنًا
استنطاقه على نحو موثوق.
وهكذا ،لم يحدث أي زلزال ولم تكشف
أي م ـل ـفــات ،وب ـقــي ال ــرج ــل ف ــي عـنــايــة
أطباء السجن ،إلى أن مات في سريره
فــي  13مــن الـشـهــر ال ـجــاري (م ــن دون
أن يــدرك مــاذا فعلت به االستخبارات
األميركية؟).
لــن يـكــون لـغـيــاب ب ـيــرنــاردو تــأثـيــرات
ت ــذك ــرعـ ـل ــى امل ــافـ ـي ــا ال ـص ـق ـل ـي ــة ،فـهــو
شخصيًا خ ــارج ال ـصــورة منذ ،٢٠٠٦
واملـنـظـمــة الـتــي ك ــان زعـيـمـهــا شهدت
ت ـ ـ ـحـ ـ ــوالت جـ ـ ــذريـ ـ ــة أضـ ـعـ ـفـ ـتـ ـه ــا ،إذ
تراجعت أهميتها االستراتيجية في
«ثالثي الظالم» إثر اضمحالل الشكل
القديم من عملية «جالديو» ملصلحة
عـمـلـيــات أكـثــر تـعـقـيـدًا ،ف ـعــادت أغلب
أنشطة املــافـيــا لتقتصر أســاســا على
ج ـمــع األتـ ـ ـ ــاوات م ـقــابــل ال ـح ـمــايــة من
العصابات وتهريب األسلحة وترويج
امل ـ ـخـ ــدرات والـ ـتـ ـج ــارة ف ــي ال ـب ـضــائــع
املـقـلــدة ،وربـمــا بعض أن ــواع الــدعــارة
وتهريب البشر ،وهــي أعـمــال مربحة
مــن دون ش ــك ،لكنها ليست فــي قلب
صناعة الـحــدث اإليـطــالــي ،كما كانت
حال املافيا لعقود مضت.

فرنسا

هوالند :الجدال حول «األمن» ال مكان له
حــاول رئيس الجمهورية الفرنسي،
ف ــرانـ ـس ــوا ه ـ ــوالن ـ ــد ،ال ـت ـخ ـف ـي ــف مــن
حدة الجدل القائم حول مدى متانة
اإلجراءات األمنية التي كانت متخذة
ع ـش ـي ــة اع ـ ـتـ ــداء نـ ـي ــس ،ف ـي ـم ــا أط ـلــق
وزيـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ،ب ــرن ــارد ك ــازن ــوف،
تحقيقا إداريا للخروج بتقييم تقني
للشرطة وحسم هذا الجدل.
وق ــال هــوالنــد ،أم ــس ،مــن العاصمة
اإلي ــرلـ ـن ــدي ــة دب ـ ـلـ ــن ،إنـ ـ ــه «ال م ـك ــان
ل ـل ـجــدل» ،واعـ ــدا بـتـقــديــم «الـحـقـيـقــة
ب ـ ـش ـ ـفـ ــاف ـ ـيـ ــة» ،وذل ـ ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر
ص ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــي م ـ ـ ـش ـ ـ ـتـ ـ ــرك مـ ـ ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس
الـحـكــومــة اإلي ــرل ـن ــدي ،إي ـنــدا كيني.

وكــانــت صحيفة «لـيـبــراسـيــون» قد
أط ـل ـق ــت الـ ـج ــدل ح ـ ــول م ـ ــدى م ـتــانــة
اإلج ـ ـ ــراء ات األم ـن ـيــة ل ـيــل  14ت ـمــوز،
إذ أك ـ ــدت ف ــي ت ـق ــري ــر ن ـش ــرت ــه أم ــس
أن «س ـ ـيـ ــارة ش ــرط ــة ب ـل ــدي ــة واحـ ــدة
كــانــت ت ـقــف ع ـلــى ال ـحــاجــز الـفــاصــل
ب ــن ال ـطــريــق ومـنـطـقــة س ـيــر امل ـشــاة
حـيــث دخــل محمد لــويـحــج بــوهــال
ب ــالـ ـش ــاحـ ـن ــة» .ورد كـ ــازنـ ــوف عـلــى
ال ـ ـ ـفـ ـ ــور بـ ـغـ ـض ــب بـ ـ ـ ــأن «ه ـ ـ ـ ــذا ل ـيــس
صـحـيـحــا» .وطــالــب رئ ـيــس مجلس
ال ـش ـيــوخ ج ـي ــرار الرش ـي ــه (ي ـم ــن) بـ
«ت ـح ـق ـيــق م ـس ـت ـقــل» ح ــول ال ـتــداب ـيــر
األمـنـيــة .وطـلــب كــازنــوف مــن جهته

«ت ـق ـي ـي ـمــا ت ـق ـن ـيــا» لـ ـق ــوات ال ـشــرطــة.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،رأى ح ـ ــزب «ال ـج ـب ـهــة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة» ال ـي ـم ـي ـنــي املـ ـتـ ـط ــرف أن
اس ـت ـق ــال ــة وزيـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة «ب ــات ــت
ح ـت ـم ـيــة» .وي ـع ـيــد هـ ــذا الـ ـج ــدل الــى
الواجهة االتهامات التي صدرت عن
اليمني واليمني املتطرف بالتساهل،
بعد ساعات على وقوع املجزرة ،ما
انعكس سلبا على دعوات الحكومة
االشتراكية الى الوحدة الوطنية.
وبـ ـش ــأن ال ـت ـح ـق ـيــق ح ـ ــول االعـ ـت ــداء
ال ـ ــذي ارت ـك ـب ــه ال ـفــرن ـســي الـتــونـســي
مـ ـحـ ـم ــد لـ ـح ــوي ــج ب ـ ــوه ـ ــال ،أح ـي ــل
خ ـم ـس ــة م ـش ـت ـبــه بـ ـه ــم ،أمـ ـ ــس ،عـلــى

ال ـق ـضــاء امل ـك ـلــف ال ـن ـظــر ف ــي قـضــايــا
اإلرهاب.
وك ــان الـبــرملــان الفرنسي قــد صــوت،
أول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،ع ـل ــى ت ـم ــدي ــد ح ــال
ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارىء ح ـت ــى كـ ــانـ ــون ال ـث ــان ــي.
وواف ـ ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب ع ـ ـلـ ــى تـ ـع ــدي ــات
أجـ ــراهـ ــا أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس ال ـش ـيــوخ
تـحـظــر الـتـجـمـعــات ال ـتــي ال يضمن
أمنها وتسهل إغــاق أمــاكــن عبادة
يجري التحريض فيها على العنف
والـ ـحـ ـق ــد .ل ـك ـن ـهــم رف ـ ـضـ ــوا تـطـبـيــق
ن ـظــام إخ ـضــاع امل ــدان ــن فــي قضايا
إرهاب لحجز ومراقبة أمنية.
(األخبار ،أ ف ب)

