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انسوا بـيرنار
هـنـــري لـيفـي،

الــكــــــــاتـــب الــــــــذي يـحـــــظــــــــى
بـكــــراهـيــــة كـبـيــــرة، وانـــســــوا
االخـــــراج املغـــــالــي واملفـــــرط،
والنظـام الباريـسي وابن عمه
الـنيـوبــوركي الــذي ليــس فيه
مـا يـحسـد عليـه، انسـوا داني
بيـرل، وهــذه احليــاة البـراقـة
والــــسخــيـــــة الــتــي يحــيـــــاهـــــا
بـيـــرنـــار هـنـــري لـيفـي والـتـي
يستـخدمهـا كمفتـاح سحري
لـفـــتـح كـل أبــــــــوب املـعــــــــرفــــــــة
املغلقـة يف الـواليــات املتحـدة
األمــــــريـكــيــــــة، وأقــــــرأوا هــــــذا
الـكتــاب كمـا لــو أن أول كتـاب
ملـــثـقـف فــــــــرنـــــــســـي ميـــــضـــي
الكـتـــشـــــاف أمـــــريـكـيـــــا، مــثل
)تــوكفيل( قـبل أكثـر من 170
عامـاً، )الدوار األمـريكـي( هو
إذاً لـيـــس حتقــيقــــاً بـل بحـث
متقد العـاطفة غـير متحقق
عـن الهــويــة األمــريـكيــة وعن
دوافـع شـعــــب لــــم يــكـف عــــن
إبهـارنـا، عمـاذا يـبحث مـؤلف
)الـبربـرية بـوجه إنسـاني( يف
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سـوف تفسـر ذلك، ويف اتالنـتا،
الحـــظ الـــطــبقـــــة الـــــوســـطـــــى
الـــــسـعـــــــداء ولـكــنـه لــم ميــــض
بعـيـــــداً يف لقـــــائه وهــــذا شـيء
مـــــــؤسف، ويف بــــــدايـــــــة رحلـــته
يـشيـر الكـاتب إلـى أنه جـال يف
الــصفحـــات األولـــى مـن كـتـــاب
كـان الباحث االجـتماعي )االن
وولف( قـــــد أعــطـــــاه إيـــــاه قــبل
ذلك يف بــوسنت، وهـذا الـكتـاب
وعـنـــوانـه )شعـب واحـــد بـــرغـم
كل شــيء( يـــــؤشـــــر عــمل )االن
وولـف( حـــــــــــول الــــــطــــبـقـــــــــــات
الوسطـى األمريكيـة ورمبا كان
علـــــى بــيـــــرنـــــار هــنـــــري لــيفــي
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وفـــيه ميـــضــي حلــــســن احلـــظ
علــى نحــو مـختـلف وبخــاصــة
اخلامتـة التحـليليـة، ومتنحـنا
فلــسفـــة بـيـــرنـــار هـنـــري لـيفـي
رؤيـــته الــــســيـــــاســيــــــة )للـــــدوار
األمـــــريـكــي( وتــنــتهــي بـــــأزمـــــة
ولــيـــــس بــــــإخــمــــــاد الــنــمــــــوذج
األمريـكي، وأخيراً فإنه يتناول
أحــــــداث احلــــــادي عـــــشــــــر مــن
ــــــــدمــــــــر ــــــــول واإلرهــــــــاب وي أيـل
مــــــوضــــــوعــــــات فــــــوكــــــويــــــامــــــا
وهنـتنـغتــون ويعلـن إعجــابه بـ
)مـايكل والـزر( منظـر احلروب
العادلة والظاملة، التي ينفصل
عنهـا بـشكل مــؤلم بـرغـم ذلك
وبخاصة حول مـسألة النقاش
عن الـتعذيب ألن هـذا النقاش
غـــيــــــــر مـــنــــــــاســـب، ثـــم يــــــــأتـــي
للحـديـث عن نـسـبيــة التــزمت
الــــــديــنــي األمــــــريـكــي والــــــذي
يــرفـض مـســاواته مـع التـــزمت
اإلسـالمي: ويــرى أن الــواليــات
املتـحدة األمـريكيـة تبـقى بـلداً
علـمــانـيــاً والــديـن فـيهــا لـيــس
مـرادفـاً لـلتطـرف. وركـز بيـرنـار
هــنــــــري لـــيفــي طــــــويـالً علــــــى
احملــــــافـــظــني اجلــــــدد الــــــذيــن
يــتــــســمـــــون بـــــاجلـهل الـكــبــيـــــر
بـاحلـركــة األوروبيــة املنــاهضـة
ألمـريكـا، والتي يـرجع الفضل
لــهـــــــــــــا يف إعـــــــــــــادة األفـــكـــــــــــــار
واأليـديـولــوجيـة إلــى النقـاش
األمــــــــــريــكــــي وإدخــــــــــال قــــيــــم
الـــدميقـــراطـيـــة يف الــسـيـــاســـة
اخلــــارجـيــــة، ويــــديــن للـيـــســــار
وخملـــــــابـــــــراتـه بـــــشـكـل خـــــــاص
بقيـادة املعـركة الـضروريـة ضد
أبـــــو غـــــريــب، وغـــــوانــتـــــانـــــامـــــو
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عــام 1989، ويــذكــرنــا بــالـصــور
الـرؤيـويــة لبـونـالـو، كلـيفالنـد
وديترويف والطب املتكامل يف
مستشفـى مايو يف مينـيسوتا،
وحـســابــات )تــريــسي( وبـــابنــة
وزوجـــة أحـــد عـمـــال املـنـــاجـم،
بــــــــاخلــــــــادمــــــــة يف )غــــــــرانــــــــد(
وكـولــورادو، هل ننـســى بيـرنـار
هنـري ليفي؟ مـستـحيل، فكل
سطـر يذكـرنا به، فهـو هنا مع
شـــــارون سـتـــــون لـيـــــؤكـــــد لـنـــــا
بــأنهـمــا سـبق أن الـتقـيــا وهــو
هـنـــا مـن أجـل أن يكـــشف لـنـــا
عـن منـاهـضـة الـســاميـة لـدى
هنــدي كـبيــر الــسن ومـتمــرد،
وهـــو هنـــا ليـقلل اخلـالف بني
ــــــــســـــــــــار )بـل كـلــــتـــــــــــون( والــــي
األمــــــــريــكـــي حــــــــول قــــضـــيــــــــة
)الــــطهــــــر( وطــمــــــوح هـــيالري
كلـنتـون الـسيــاسي يف رغـبتهـا
يف غـسل )البقعـة( وللمفـارقة
فــإنـه هنــا أيـضـــاً عبــر اإللغــاء
الذي يضعف األقوال: البحث
وقـالع املـعـــــــرفـــــــة، هـــــــارفـــــــارد،
سـتـــــانفــــورد، والــــرأسـمــــالـيــــة
وأزمـــــاتهـــــا )الـــــوول ســتـــــريــت،
ـــــــــــرون وادي ســــيـلــــيـــكـــــــــــون، ات
والـسلطـة الرابـعة وحتـدياتـها
الــــصحــــــافــــــة، الــتـلفــــــزيــــــون،
االنتــرنت( وهــذه كلهـا غــائبـة
بشكل غـريب عن هذه الـرحلة
الـسيــاحيـة ومع ذلـك لم يـكن
أي غـيــــاب يــــدعــــو لـألسف إال
غـيـــاب الـطـبقـــات الـــوسـطـــى،
هــــــذه الـــطـــبقــــــة الــــــوســـطــــــى
املـشهـورة الـتي جـعلت أمـريكـا
أفــضل مـن مــــواخـيــــر نــيفــــادا
ـــــــــات املـــــطـهـــــــــرة أو مـــن عـــــــــرب
ــــــــــــوسـع ــــــــش( كــــــــــــان ب )اآلمـــــي
استقراطينـا الباريـسي اللقاء
بـهــــــــا يف جــــــــو أســــــــري مـــثـالً،
ليمضـي هناك بـضعة سـاعات
علــــــى املـــــــدرج املغــمــــــور بــنــــــور
األمسيات الـضعيفة يف ملعب
الـبيسبـول أفضل من محـاولة
الـبحـث عـن املعـنـــى الـــوطـنـي
لـهــــــــذه الـــتــــــسـلـــيــــــــة يف أحــــــــد
املـتاحـف. ويف سرده، غـالبـاً ما
يـــضع بـيــــرنــــار هـنــــري لــيفـي
ــــــــا ــــــــى الـقـــــضــــــــاي أصـــبـعـه عـل
احلقـــيقــيــــــة، ولـكـــنه ميـــضــي
قـــــدمـــــاً قــبـل أن يعــثــــــر علـــــى
اجلــواب، وكـــان يقــول )غــريـب
هذا الـهوس بـالعلـم( رمبا ألن
املــــواطـنــــة األمــــريـكـيــــة أكـثــــر
تعقيـداً وأملاً ممـا تبـدو؟ سوف
نـكـــتفــي بـعالمــــــة اســتـفهــــــام:
فــاملــرحلــة القــادمـــة هي الـتي
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أمـــريكــا عــدا عـن الــشهــرة؟ يف
حلـظـة االنـطالق تـؤرق املــؤلف
أســئلـــــة ثالثـــــة: هل لـلحــــركــــة
املنـاهضـة ألمريـكا مـا يبـررها؟
هل سـتكون لفكـرة غرب يجمع
أوروبــا وأمــريكــا الــشمــاليــة أي
معنـى؟ أين الـدميقـراطيـة؟ أو
لــنــصــيـغهـــــا بــــشــكل آخــــــر: هل
ستتجه أمـريكا صوب منعطف
كـبيــر يف تــأريخهــا؟ وإلــى مــاذا
آل احللـم اجلـنـــونـي األحـمق؟
أسئلـة مهمـة ومشـروعـة، ولكي
نعثر على اإلجابات فإن بيرنار
هنـري لـيفـي لم يــأل جهـداً يف
مساعـدتنا يف ذلك فهو مسافر
بــاذخ، بـال شك، قـطع عــشــريـن
ألف كيلـومتـر يف تـسعـة شهـور،
التقى، ورصد، وتعـشى )كثيراً(
وزار وقــــــــــرأ وحتــــــــــدث وســــــــــأل
واصـغـــــــى وانـــــــذهـل، ويف هـــــــذه
الـــــرحالت والـيــــومـيـــــات بعــض
اللحـظـــات القــويـــة، لقـــاؤه مع
)جــيــم هــــــاريــــســــــون، الـكــــــاتــب
املنـشق، احملـبط ولكـن الشـرس
ــــــــــراس، وآخــــــــــر مـع وصـعــــب امل
)بـــوهـــومـيل هـــرايـــال( يف بـــراغ
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بني سافونـــــــــــاروال  وميكافيليل

جـــمعـــــة عـــظــيــمـــــة، أخــبـــــار ســيــئـــــة. افـكـــــار
سافوناروال تعاد من جديد. الكنيسة تخلط
بـــالـــدولـــة، اإلميـــان بـــالــسـيـــاســـة واألطفـــال
بــاخلـطـيـئـــة األصلـيــة. واألســوأ، بــدأت نــذر
الــــشـــــر تــــــرسل إلــيــنـــــا. يف الــيـــــوم األول مــن
تـــشــــريـن الـثــــانـي عـــــام 1494 انقـــض صقــــر
ضخـم علــى الـســاحــة العــامــة يف فلــورنـســا،
ورمــــى بــنفـــسـه بقــــوة عـنــــد بــــوابــــة القــصــــر
الـقــــــــدمي  *palazzo vecchioلـــيـخــــــــر
صـريعاً. الـراهب جيروالمـو سافونـاروال تنبأ
مـن فــــوره بقـــدر مــشــــؤوم. مع إن املـــواطـنـني
هـــرعـــوا حلـمـــايـــة األســـوار، إال أن فلـــورنــســـا
وقعـت حتـت وطـــأة الـــوبـــاء واحـتالل جـيــش
املـلك شـــارل الـثـــامـن، مـلك فـــرنــســـا. أرعـــد
سافوناروال من أعلـى منبر كاثدرائيته، التي
لـوثهـا األعداء بـبرازهـم، من أن إيطـاليـا قد
سقـطت بيـد الـداعـريـن، السـدوميني وأربـاب
املال، وبـأنها ستجلـد بالسيـاط إلى األبد يف

مهاوي اجلحيم.
الــصقـــر املـيـت قـــد يـــؤول الـيـــوم إلــــى بجعـــة
مـيـتـــة. لقــد أخـبــرنـــا نحـن ايـضــاً بــاألوبـئــة
وبـــاألعـــداء األقـــويـــاء. اإلرهـــابـيـــون "آالالف
مــنهــم" يهــــددونـنــــا مــن كل حــــدب وصــــوب.
عمـالء وزير الـداخليـة البـريطـاني يطـوفون
الــشـــوارع، يـلقــــون القـبــض علـــى املـــسلـمـني
ويسقطون اللـعنة على غيـر املؤمنني. رئيس
الـوزراء البــريطــاني يخـتبـئ من احلـشـاشني
خلف أسوار أعلـى من مقر إقامته يف داوننغ
ستـريت، حـيث يتلقـى التعليـمات عـلى نـحو
دوري من راهب فـرنـسيـسكـانـي، االلتمـاسـات
تقـــدم اآلن إلــــى الكـنـيــســـة مـن اجل إنــشـــاء
مـــــدارس ديــنــيـــــة يف املـــــدن الــبـــــريــطـــــانــيـــــة.
والـعجـيــب أن نفــــوق خـمـــس بـجعــــات حــــول
قــسـم األخـبـــار يف الـ BBCإلـــى حـــالـــة مـن

الهستريا الثرثارة.
مــؤرخ واحـــد خيـــر من عـشـــر فالسفـــة. ومن
بـني أربعـــة كـتـب صـــدرت مـــؤخـــراً عـن حـيـــاة
سافـوناروال، يعد كـتاب لورو مارتـينز "سياط
ونـار" أفضلهـا، حيـث يثبت سـافونـاروال بقوة
على أرض فلورنسا القرن اخلامس عشر ثم

دولــــة أخالقـيـــة هـي أن يقـــودوهـــا. وإال فـمـــا
الهــدف إذن؟ ويـبقــى مـيكــافـيلـلي هــو الـهبــة
العـظـيـمـــة الـتـي قـــدمهـــا ســـافـــونـــاروال إلـــى

احلضارة.
لقـد عـاش سـافـونـاروال يف زمـن تخللـت فيه
األصــولـيــة الــديـنـيـــة ومعـصــومـيـــة الكـتــاب
املقـــــــدس كل زاويــــــة مــن احلــيـــــــاة العــــــامــــــة
واخلـــاصـــة. اإلميـــان بـــاخلـــرافــــة واملعجـــزات
والـسحـر كـان ال يــزال حيـاً، وهــذه املفـاهـيم
فــرضت هـيمـنتهـا علـى الـسيـاســة، كمــا فعل
سـافـونـاروال يف خـطبه الـوعـظيـة، وكـان لهـا
انتقامهـاً. لم يكن البـاذخون والعـاهرات من
أودى بحـيـــاة ســـافـــونـــاروال يف عـــام 1498، بل

رماح ونيران الكنيسة األم.
يـــوجه مـــارتـيـنـيـــز كـتـــابه إلـــى قــــرائه بعـنف
وقــســـوة. لقـــد اتهـم ســـافـــونـــاروال "بـــإرهـــاب"
فلـــورنــســـا وبـــالـتـــالـي فــــإن ذلك يــسـتـــدعـي
طغـيـــانـــاً مــســـاويـــاً بــــاملقـــابـل. لكــن تفــــاعل
األصوليني ذاته ميكن مشاهدته اليوم يلوث
أفـــضل الــنـــظــم الــــســيـــــاســيـــــة يف الــتــــــاريخ:
الـــــدميقـــــراطـيـــــة الغـــــربـيـــــة. إن احلـكـــــومـــــة
البريطانيـة ال تزال "تؤسس" كـنيسة وتخرج

حملاربة "قيم الغرباء" باسم الرب. 
إن الــدولــة تـغلف نفـسهــا بــالـغمــوض. وكمــا
يقـــول مـــارتـيـنـيـــز "شـيء مـــا يف غــــزل اللغـــة
يـدعـو إلـى افتـراضـات مـسبقـة، حتـى املـبهم
مـنهـــا". نحـن نــدع الــوزراء يــزعـمــون بـــأنهـم
وحـدهم مـن يعرف مـا هو صـالح لنـا. عليـنا
أن نـسقـط علــى رؤوسـهم كـتالً كــونكــريـتيــة.
ولـهذا الـسبب ارتعـد خوفـاً من املـصطلـحات
الـــسـيــــاسـيــــة اجلــــديـــــدة. إنهــــا تــــرفـــض كل
أحــاديث الـسيـاســة لصـالح قـيم ومـعتقـدات
غـيــــر محـــددة. إن هـــذه الـكلـمـــات اجلـــوفـــاء
كـانت تـستخـدم عبـر التـاريخ كعالمـات علـى
الـطــريق إلـــى التـطــرف والال تـســامح. هــذه
املــــصــــطـلـحـــــــات يـجـــب أن حتــــظـــــــر، لـــيــــــس
بـتــشـــريعـــات مـن وزارة الـــداخلـيــــة، بل بقـــوة

احملاججة اجملردة.
عن: الغارديان

الــسـيـطـــرة علـــى
اجلـمــــاهـيــــر "ألن
حــيــــــاته ومــبــــــدأه
والــنـــــاس الـــــذيــن
يـخـــــطـــب فـــيـهـــم
تـكفـي لـتـجعـلهـم
يـــــــــــؤمــــنـــــــــــون بـه"
يـــــؤمــنـــــون حــتـــــى
بـنـبـــوءات اللعـنــة
التي يطلقها. ما
حــــــاجــــــة حــــــاكــم
لـلـحــــب إن كــــــــــان
مبقدوره أن يكون

مخيفاً؟
بــــــــــــالــــنـــــــــســــبــــــــــــــة
ملــيكـــافــيللـي كـــان
خطـأ سافـوناروال
هــــــــــــــو أنــه جــعــل
اخلــــــوف واقعــيـــــاً
فقـط يف اآلخــرة.
لقــد كــان يــسعــى
إلـى تلغيز الـدولة
 –املــدينـة كـإبـداع
للرب عـلى األرض، لكنه لـم يستطـع حكمها

بشيء أقوى من اخلطاب.
عـنـــدمـــا واجهـت املـــديـنـــة احلـــرب واإلفالس
والـطاعـون "والشقـاق" لم يكن مـن اخلير يف
شـيء الـــدعـــوة إلـــى قـمع احلـيـــاة اخملـملـيـــة
والـقمل وسـدوم. كـان سـافـونـاروال يـعلم بـأن
اجلــمهــــوريــــة يجـب أن حتـكـم جـيــــداً، لـكــنه
خلـط بني الـسيـاسـة والـدين وإســاءة احلكم

باخلطيئة.
بــالنــسبـة ملـيكـافـيلـلي أيـضــاً، أن يفقـد املـرء
رأسه يف نــضــــاله مــن أجل قــضـيـــة سـيـــاســـة
لـيـــس "شهــــادة"، بل "إهـمـــال". وبـيـنـمـــا كـــان
ميكـافيللـي يراقب سـافونـاروال وهو يـتأرجح
يف مــشنقـته، لعله هــز رأسه بيـأس ألن رجالً
عظيـماً كهذا قد ضلل إلـى درجة اعتقد فيه
بأن الـتقوى تعلـو السلـطة منـزلة. إن املـهمة
األولـــى ألولــئك الـــذيـن يـــسعـــون بـنـبل إلـــى
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لـطـيفــاً، رحـيمـــاً ومتــواضعــاً.
لقـد لعب بسـياسـات فلورنـسا
مبهـــارة وكــسـب دعـم قـيـــاديـي
أهلهـا من الفنـانني والكـتاب.
لكـنه كخـطـيـب ومـــؤلف فقــد

كان يف القمة دون منازع.
وبــيــنــمـــــا كـــــان ســـــافـــــونـــــاروال
يخـــطـــب بعـــنف وقـــــســـــــوة يف
كـاتدرائيـة فلورنسـا، كان شاب
يـجـلــــــــس يف اخلـلـف يـــــــــــدون
مـالحـــــظـــــــــاتـه. إنـه نـــيــكـــــــــوال
ميكـافيـللي، األستــاذ األعظم
يف الفـكـــــر الـــســيـــــاســي مــنـــــذ
أرسـطــو. لم يـكن مـيكــافيـللي
مهـتـمــاً بــالــراهـب الــذي زعـم
أنه حتــادث مع الـرب  –فهـذا
لـيـس شــأنه  –بل كــان مـثــاراً
بقوة سافـوناروال وقدرته على

ألنها "قبعة حمراء دموية" لم يكن مبقدوره
مقــاومــة جـملــة صــاحلــة واحــدة. لكـن ذلك
يفتقـد إلـى اللغـة الـدبلـومـاسيـة لم يتـطلب
مـن روما وقتاً طويالً حتـى دبرت حتالفاً مع
الفلـورنـسـيني املـستــائني التهـام سـافـونـاروال
بالهرطقـة وبأسوأ من ذلـك. فقد أشيع بأنه
مخنـث. يف عام 1498، اعتقل وشـنق وحرقت
جثته يف السـاحة العـامة. كـان بوتيـتشيللي،
املتحـمس لسافـوناروال، يرسـم حينها رائعته

عن ميالد السيد املسيح.
يحــذرنــا املــؤلف مـــارتيـنيـــز من أن ال نــاخــذ
أشبـاح املــاضي ونحــولهـا إلـى وحـوش. لـكنه
ليس بعيداً عن استخالص الدروس والعبر.
كان سـافوناروال جيـداً حد الروعـة، ومخطئاً
حـد الـروعـة. بــإخفــاقه يف محـاولـته إصالح
كـنيسـة روما، كفل انـشقاقهـا وبالتـالي عجل
مـن اإلصالح اللوثـري. لقد صـوره مارتيـنيز

يرفعه عـالياً ليطوح به أمام أعيينا مباشرة.
وصل "الـراهـب الضـئيل" إلــى فلـورنـسـا عـام
1490 ليـجد مـدينـة غنيـة انتفخـت بكبـرياء
أسـرة آل مــديتـشي، وكـنيـسـة فـاسـدة وحـربـاً
مدمـرة مع دولة بيزا، لكنهـا ممجدة مبايكل
اجنلو، وفيـليبو ليبـي وبوتيتشـيلي. اخلرافة
القــروسـطـيــة مــا زالـت تـتحــدى "الـنهـضــة"
املـتــــألقــــة. الــتقــــوى والـفجــــور مــــا زالـتــــا يف

تنافس.
ســافــونــاروال الــزاهــد الــذي ميـتلك مـــوهبــة
الـوعظ، قدم سبيالً للـخروج من االضطراب
العــظـيــم. لقـــــد كـــــان الـــــرب قـــــد أكـــــد له أن
الرأسمالية والترف والطغيان تلوث اجلنس
البـشــري. كــان يـطل كـل أسبـــوع من ديــره يف
سان ماركـو ويحذر مواطـنيه من أن الفسوق
يقــودهم إلــى اجلحيـم. عنـدمــا دخل جيـش
امللك شـارل املديـنة، ادعـى بانـه "سوط اهلل"،
وأرسل 4000 فتــى، "مالئكـة صغـاراً مبالبـس
بيـض"، إلى أنحـاء املديـنة لـضرب العـاهرات
والنـســـاء غيــر احملـجبــات واألغـنيــاء الـــذين

يرتدون حلالً فاخرة.
هـيـمـن ســـافـــونـــاروال علـــى فلـــورنــســـا طـــوال
ثمــانـي سنــوات. وبــوفــاة لــوريـنتــزو العـظـيم
ونفـي عـــائلـته، ســـاعـــد الـــراهـب يف صـيـــاغـــة
جـمهورية جديدة، مـحذراً من حكم الغوغاء
اجلـلفـني، ومــن أن علــــى أهــــالــي فلــــورنـــســــا
انتخـاب رجـال صـاحلـني يف اجمللس الـكبيـر.
هـذا اجمللس كـان جتسيـداً للعدالـة والنـظام
"أرسله الـرب الـذي يــشمل املــدينـة بـرعــايته
األلهيـة اخلـاصـة". أولـئك الــذين يحـاربـون
اجمللــــس "يحـــــاربـــــون الـــســيـــــد املـــســيح". إن
فلـورنسا ستشهد "محـرقة الباطل" وستكون
أيـضــاً منــوذجــاً للجـمهــوريــة الــدميقــراطيــة
املـسيحية. لكن لعنات الـراهب كانت موجهة
إلــــــى رومــــــا وإلــــــى بــــــابــــــواتهــــــا وكــــــرادلـــتهــــــا
الفـاسـديـن. الكــسنـدر الـسـادس ال يـسـتحق
سـوى االزدراء. رومـا كــانت "مــدينــة العـشـرة
آالف عـاهـرة"، شـوارعهـا تـطفح "بـاجملــدفني
والــــســـــدومــيــني" حــيـــث "الغــنــي يــــشـــــرب دم

الفقير". 
رفـض ســافــونـــاروال وضع قـبعـــة الكــرديـنــال

طيور نافقة، إرهابيون، فرنسيسكان: إنها فلورنسا القرن اخلامس عشر مرة أخرى

يلقي عصر سافوناروال وميكافيللي الضوء على مخاطر نظام يفرض هيمنة القيم
على السياسة

تـكـــمـــن اخملـــــــادعـــــــة وراء الـــــــدبـلـــــــومـــــــاســـيـــــــة
اإلسـرائـيليـة، وأحيـانـًا األمــريكيـة أيضـاً، يف أن
أسـاتـذة التـجسـس الكبـار عـادًة مـا يـستغـرقـون
فـتـــرة لـيـنــطلقـــوا  مـن العـتـمـــة، إال أن أفـــرامي
هـــالـيفـي انـتــظـــر 4 سـنــــوات فقــط، فـبــصفـته
مـــديـــرًا لـــوكـــالـــة االسـتخـبـــارات اإلســـرائـيلـيـــة
املــــوســــاد حـتــــى عــــام 2002 وأحــــد مــــديــــريهــــا
التنفـيذيـني االقدمـني ملدة 33 عـامًا فـال بد أن
يف جعــبـــته خــــــزيــنـــــــًا كخــــــزيـــن شهــــــرزاد مــن
القــصــص، وغـنـي عــن القــــول أن الـقلــيل مـن
األسـرار احلـقيقيـة قـد وصل إلـى هـذا الكتـاب،
والقراء الـذين يحدسون أنهم سيجدون حرفة
التجـارة واالغتيـاالت وجرعـات الرسـائل امليـتة
والشفـرات السـريـة سيخـيب أملـهم، وحتـى لـو
كـان األمر  كـذلك فبتـرشيح األحـداث املألـوفة
من خالل عدسة أستاذ التجسس غير املألوفة
يقـوم املـستـر هـاليفـي بتحـريف جـديـد لقصـة
الـفتــرة الـتي يــركــز علـيهـــا،  وهي ال 13 عــامــًا
الـــواقعـــة بـني غـــزو صـــدام لـلكـــويـت عـــام 1990

والغزو األمريكي للعراق عام .2003
فــامتالك األسـرار يــرفع حيـاة اجلـاسـوس إلـى
مــــا فــــوق االعـتـيــــاديـــــة ومع ذلـك فـــــأن بعــض
أسـاتـذة التـجسـس العصـريني يقـومـون بـأكثـر
مــن مجـــــرد محــــاولــــة لـفهــم العــــالــم إذ أنهـم
يحاولون كـذلك تغييره، فمـا دام لدى إسرائيل
اتصال رسمي ضئيل بجيرانها فأنها تلجأ إلى
ضبــاطهـا ومــوظفـي استـخبــاراتهــا كمــا يقـول
املـستر هاليفي إلدارة " االتـصاالت واملفاوضات

التي حتمل أكبر من مغزى  مع خصومها.
ويـــبــــــــرز يف هــــــــذا الــكـــتــــــــاب مـــثــــــــاالن عـلــــــــى
الــدبلـومــاسيــة التـي تقـودهـا املـوسـاد، أولـهمـا
دورهـا املـركـزي يف تــوجيه العالقـات مع األردن،
فـفـــي عــــــشـــيـــــــــة حـــــــــرب اخلـلـــيـج عـــــــــام 1991
استخــدمت املـوسـاد صالتهــا مع امللك حـسني
الراحل الستـنباط ما سـيتم فعله إذا ما أطلق
صدام صواريخ على إسرائيل، وقد نظم املستر
هالـيفي لقاًء سـريًا بـني امللك واسحاق شـامير
رئيس وزراء إسـرائيل يف حيـنها، ولم يـكن لقاء
عقـــول بل " لقـــاء قلـــوب " كـمـــا يقـــول املــسـتـــر
هــــالــيفـي وقــــد أصـبـح امللـك مـعجـبــــًا بعــضــــو

املوساد السابق العنيد.
ثم ويف عام 1994 قـدم املستـر هالـيفي، بصفته
نـائـب رئيـس املـوسـاد، املـسـاعـدة يف إنقــاذ امللك
مــن العـــزلـــة الـتـي جـنــتهــــا األردن خالل تـلك
احلـــرب من تـــأييــدهــا للعــراق ضــد الـتحــالف
الــذي قـــادته الــواليــات املـتحــدة، ويف اجـتـمــاع
روتـيـنـي يف عـمـــــان اتخــــذ احلـــــوار انعــطــــافــــة
مفـاجئة فقـد بدا امللك أخـيرًا راغبـًا بالـدخول

يف اتفاق إستراتيجي رسمي مع إسرائيل.
وبـدعـم من اسحـاق رابني رتب املـستـر هـالـيفي
الــدبلــومــاسيــة الـســريــة التـي بلغـت أوجهــا يف
شكل اتفـاق سالم رسـمي،وبعـد مـرور 3 سنـوات
وبـصفة املـستر هـاليفي سفيـرًا إلسرائـيل لدى
اإلحتاد األوربي دعي للقيـام بتدخل حاسم يف

األردن.

لـتـطــــويقه  –كـــان ضـــربــــة معلٌـم مـن الـطـــراز
األول قامت بها االستخبارات اإلسرائيلية.

لم جتر الرياح  مبا يشتهي
وهـذه األمثلة على الـدبلوماسيـة التي تقودها
املـوســاد ستـصب يف مـصلحــة أولئك املـؤمـنني
بـــــالقـــــوى املـــــؤثـــــرة الـــشـيــطـــــانـيـــــة لـــــوكـــــالـــــة
االستخبـارات اإلسـرائيليـة، لـكن سيـرة املـستـر
هـالـيفي تـضم الـكثيـر مـن األمثلـة املقـابلـة، إذ
يقـــــول أنه مت اسـتــبعــــاد املــــوســــاد عـن حـلقــــة
املفـــاوضـــات الــســـريـــة مـع الفلــسـطـيـنـيـني يف
أوسلــــو، وكــــذلـك مع األمــــريـكـيـني أصــــدقــــاء
إسرائيل، ويـتذمر املستـر هاليفي من أن عمله
احلـريص عـلى اجلبـهة الفلـسطيـنية قـد لقي
اإلهمــال عنـدهـا، وملـسـاعـدة تــوني بـليــر عنـد
اقـتـــراب غــــزو العـــراق، أجـبـــرالـــرئـيـــس بـــوش
إسرائيل علـى توقيع " خـارطة الـطريق " التي
سـتكــون، كمــا يقــول املــستــر هــاليـفي، يف آخــر
األمــر " صـيغــة  حلـٌل سيـتم فــرضه مبــاســورة

بندقية أمريكية ".
أما فيما يخص أحداث 11/ أيلول/ عام 2001
فــيعـتــــرف هــــالــيفـي بــــأن املــــوســــاد، كــــوكــــاالت
االسـتخبـارات األخـرى، فـوجـئت متـامـاً، حـيث
شعــــر أنه مـــأخـــوذ " بـــشعـــور بـــالـعجـــز الـكلـي
تقـريباً "، لكـنه يتذكـر قوله أنه مـا دامت حرب
الــــشــــــرق األوســـط قـــــــد نفــــــذت إلـــــــى القــــــارة
األمــريـكيــة فقـــد أصبـحت الــواليــات املـتحــدة
اآلن يف حـالـة حـرب مع الـشــرق األوسط، ومـا
دامت ال تـستطيع كـسب احلرب علـى أراضيها
فــــأنهـــا سـتـــأتـي عـــاجـاًل أم آجاًل إلـــى الــشـــرق

األوسط ألجل أن حتقق ذلك.
و املـستـر هــاليـفي معـسـول اللـسـان ذو سلـوك
كـسلــوك رئيـس إحــدى كليـات أوكـسفــورد مثل
عـمه الـــراحل الــسـيـــر أزايـــا بـــرلـني، ومـع ذلك
حــني يـلــيـق بـه أن يـكـــــــون أســتـــــــاذ جتـــــســـــس
إســـرائـيلـي، فـــأن لــــديه مــــوقفــــًا  معـــاديـــًا مـن
احلـــرب علـــى اإلرهـــاب الـتـي يــصفهـــا بحـــرب
عـــامليــة ثـــالثــة، وهــو يحــاجج بــأن احلكــومــات
الغــربيـة قـد تـسـتغل مــدة الصـدمـة القـصيـرة
الـتـي تـعقـب الـهجـمـــات اإلرهـــابـيـــة لـتـنــطـلق
بسـرعة مـن خالل السـياسـات الوحـشيـة التي
يرفض الـشعب تقبلها وسـط الهجمات، ولكن
تـفكيـره يحـمل يف طيـاته حــدة ذهن، فـإحـدى
املفـآجـات هي أنـه ال يعلن أن ال مجـال للقيـام
بـتحـــالـف تكـتــيكـي مع حـمـــاس يف فلــسـطـني
وحــزب اهلل يف لـبنـــان وذلك لعــزل القــاعــدة، "
ســنكـــون مجـبـــريـن علـــى تـنـــاول العــشـــاء مع
الشيـطان ولكن يجب أن نـحذر يف كل األوقات
مــن أنه يـــدس الــسـم يف كـــأسـنـــا "، حـيـث مـن
الـواضح أنـه كان لـدى املسـتر هـاليفي العـديد

من جلسات تناول العشاء املشوقة.
عن االيكونومست

وكانت املـوساد قد حـاولت اغتيال خـالد مشعل
أحد قيـاديي حماس يف عمـان بحقن سم بطئ
املفعول يف أذنه ولم تكن احملاولة مُتقنة وألقى
األردنيون القبـض على عميلني وأُدخل األربعة
اآلخرون يف الـسفارة اإلسـرائيليـة، ومع تعرض
معـاهـدة الـسالم العـزيـزة علـى املـستـر هـالـيفي
للمخـاطـرة استـدعي إلـى بلـده إلنقـاذ املـوقف،
وقــد قـــام بهــذا عـن طـــريق تــدبـيـــر مقــايـضــة،
فـبمقـابل الـصفح )عـن العمالء اإلســرائيلـيني
الستـة( أطلقت إسرائـيل سراح القائـد املؤسس
حلمــاس الشـيخ أحمـد يـاسـني )فقط لـتغتـاله
تبــاعــًا يف أوج االنـتفــاضـــة الفلـســطيـنيــة عــام

.)2004
وبعــد هــذا مت سـحب املــستــر هـــاليـفي لـيكــون
مـديـرًا للـوكـالـة عـام 1998، وعقب مـرور عـامني
كـــانـت املـــوســـاد تــصــــوغ عالقـــات إســـرائـيـل مع

العرب مرة أخرى.
وهـذه املـرة كـانـت مع الفلـسـطيـنيـني، ففي عـام
2000 فــــــشـلـــت مـحــــــــاوالت بـــيـل كـلـــنـــتــــــــون يف
التـوسـط لعقــد اتفــاق سالم يف كـامـب ديفيـد،
يف حـــني لـــم تــكـــن لــــــــدى إدارة جــــــــورج بــــــــوش
اجلـديـدة أيـة اهـتمـامـات كـبيـرة بهــذا الصـراع
)بل لــديهــا أفكــار أقل( عن مــاهيـة اإلجـراء يف
هــــذا الــصــــدد، غـيــــر أن رئـيـــس املــــوســــاد بــــدأ
بــالتقـاط رسـالــة استـثنــائيــة من أصـدقـائه يف
واشـنــطــن فقــــد أرادوا إلســــرائــيل حتـت حـكـم
أريـيل شــــارون أن تخـــرج بــسـيـــاســـة تــسـتـطـيع
إتبـاعهـا كل من إسـرائيل وأمـريكـا معـًا علـى أن
ال تخدم األفكار اإلسـرائيلية مصـالح إسرائيل

وحدها بل وكذلك مصالح أمريكا.
ويف عـــــــــام 2002 حـــثٌ  فـــيـــــض الـــتـفـجـــيـــــــــرات
االنـتحاريـة الفلسـطينـية  إسـرائيل علـى إعادة
إخـضـاع الـضفــة الغــربيــة، غيـر أنـه لم تـكن يف
ذهن اإلسرائيليـني فكرة واضحة عن خطوتهم
التــاليـة، وهكـذا خـطت إســرائيـل خطـواتهـا يف
اخلـواء وأخـرجـت فكــرة، وهي " تغـييـر الـنظـام
احلــــاكــم " للـــسلــطــــة الـفلـــســطـيـنـيــــة، ووضع
اجلـــواسـيــس مــســـودة خــطـــة يـتـم مبـــوجـبهـــا
تهـميـش يـاسـر عـرفــات ويتـولـى زمــام سلـطـته
التنفيذية رئيس وزراء فلسطيني، وكانت النية
تقـــدمي شـــريـك فلــسـطـيـنـي إلســـرائـيـل يكـــون
جـديراً بـالثقة والـذي قد ميضـي يف حكم دولة

فلسطينية يف حدود مؤقتة.
وقــد أخــذ املــسـتــر هــالـيفـي هــذه اخلـطــة إلــى
العـواصم األجـنبيـة حيـث استقبـلت بحمـاسة،
فقـد عبـدت الطـريق خلطــاب تغييـر الـسيـاسـة
يف حــزيــران عــام 2002 الــذي دعــا فـيه املــسـتــر

بوش الفلسطينيني إلى التخلي عن عرفات.
وقــد ذكـــرت صحـيفـــة االيكــونــومــسـت يف ذلك
الـــوقت أن املــستــر شــارون قـــد يكــون هــو الــذي
كـتـب اخلــطــــاب الــــذي يـبــــدو أن مــضــــامـيــنه
الرئيسية قد اختـرعتها املوساد، والتقبل عاملي
الـنـطــاق لـلحجــة اإلســرائـيلـيـــة بفــشل قـيــادة
عــــرفــــات –وجتـنـيــــد األمــــريـكـيـني واألوربـيـني
والــروس ومصــر وحتـى الـسعـوديـة يف محـاولـة
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