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أسلحة في العائلة
عنف المافيا في ايطاليا

طاملا ا�صتخدمت املافيا اليطالية العنف امل�صلح والرتهيب حلل النزاعات والهجوم على املناف�صني وتعزيز �صمعتها واحتالل مكانة مميزة يف الأ�صواق 
ال�صرعية وغري ال�صرعية التي يعملون فيها. وبالتايل ميثل ال�صتخدام املحرتف لالأ�صلحة واملتفجرات �صمة جوهرية لهذه الع�صابات. 

يعر�ض هذا الف�سل البحث الأ�سلي حول الأمناط والقواعد والتغيريات والتباينات يف ا�ستخدام العنف امل�سلح الذي �سخرته جماعات املافيا التقليدية 
4 منظمات رئي�سية وهي كو�سا نو�سرتا يف �سقلية وندراجنيتا يف كالبريا  اأنحاء ايطاليا خالل الع�سرين �سنة املا�سية، مع الرتكيز حتديدا على  يف 

وكامورا يف كامبانيا )مبا يف ذلك نابويل( و�صاكرا كورونا يونيتا يف بوليا. 

وبالرغم من اأن ال�سمعة العنيفة والتهديد الفعلي با�ستخدام العنف عادة ما متنح اجلماعات الإجرامية احتكارا قويا على الأ�سواق ال�سرعية وغري 
ال�سرعية، فاإن ح�سيلة هذا البحث تبني اأن جماعات املافيا متيل اإلى ا�ستخدام ال�سالح »ب�سورة مقت�سدة«. وبالفعل، غالبا ما ي�ستخدم العنف امل�سلح 
كملجاأ اأخري عندما ل تنفع ال�سرتاتيجيات الأقل خطرا. واعتمادا على الو�سع، ي�ستخدم رجال املافيا درجات خمتلفة من العنف تراوح ما بني التهديد 

الب�سيط اأو اأعمال الرتهيب اإلى اإيقاع الإ�سابات اأو ارتكاب جرائم القتل.

غالبا ما ي�ستخدم العنف امل�سلح كملجاأ اأخري عندما ل تنفع ال�سرتاتيجيات الأقل خطرا.

تنفيذ  عن  امل�سوؤولة  وهي  النار«،  »مبجموعات  ت�سمى  وحدات  بت�سكيل  العنف  ا�ستخدام  على  لقدرتهم  خ�سي�سًا  اختيارهم  مت  الذين  الأفراد  يقوم 
جمموعة كبرية من الأعمال العنيفة التي ترتاوح ما بني العتداء اجل�سدي اإلى القتل، رغم اأن جرائم القتل هي الأكرث �سيوعا. وت�سم جمموعات النار 

ما بني 6-7 اأ�سخا�ض ميكن اأن يعملوا يف نهاية املطاف »كمغاوير«، واأحيانا دون معرفة الهدف الذي يتوجب عليهم قتله.

وخالل الع�سرين عاما املا�سية، كانت معدلت جرائم القتل التي ترتكبها املافيا غري ثابتة. ويف حني ارتفع عدد جرائم القتل يف عام 1992 بوجود 340 
حالة وفاة مرتبطة باملافيا على امل�ستوى الوطني، فقد بداأت بالرتاجع يف اأواخر ت�سعينات القرن املا�سي، بالرغم من ت�سجيل 203 جرمية قتل مرتبطة 
باملافيا يف عام 2004، حيث كانت جماعة كامورا م�سوؤولة عن اأكرث من ن�سف هذه اجلرائم. وبحلول عام 2010، تراجع العدد اإلى 69 جرمية قتل 

ارتكبتها املافيا )انظر اجلدول 1-4(.

© AP Photo /يدخل برناردو بروفنتزانو زعيم ع�سابة كو�سا نو�سرتا مبنى ال�سرطة يف بالريمو يرافقه �سباط �سرطة مقنعني، ابريل/ ني�سان 2006. لوكا برونو



بالرغم من اأن كالبريا �سجلت اأعلى معدل جلرائم املافيا يف عام 2010 - 1.2 
لكل 100.000 مقيم، يف حني كان املتو�سط الوطني 0.1- فاإن جماعة كامورا 
هي جماعة املافيا الأكرث لمبالة بقاعدة التقنني العامة يف ا�ستخدام العنف، 
وهي قاعدة تلتزم بها عموما جماعة كو�صا نو�صرتا وندراجنيتا. وارتكبت جماعة 

كامورا يف الفرتة ما بني 1980 و2008 ما يقدر بحوايل 3500 جرمية قتل.

املا�سية  القليلة  ال�سنوات  خالل  املافيا  جرائم  يف  الكبري  الرتاجع  ربط  ميكن 
نفذتها  التي  املخ�ص�صة  بال�صرتاتيجيات  و2010(   2007 عامي  بني  ما   %43(
اأكرث فاأكرث نحو  التي دخلت مرحلة تراجع وتتحول  جماعات اجلرمية املنظمة 
عداء  مثل  البارزة  التوجهات  اأن  غري  التجارية.  والعمليات  ال�سرعية  الأ�سواق 
كامورا الأخري الذي اندلع يف عام 2012 اأو عودة جرائم املافيا يف بالريمو ي�سري 

اإلى اأن ا�ستخدام العنف امل�سلح يظل خيارا قائما بالن�سبة لهذه اجلماعات.

ويف ظل قلة البيانات الكمية حول اجلرائم املرتبطة بال�سالح، يلقي هذا الف�سل 
ال�سوء على امتالك الأ�سلحة وتخزينها وا�ستخدامها من قبل هذه اجلماعات، 
مما يوحي باأن توفر الرت�سانات ال�سخمة والأ�سلحة املعقدة اإلى جانب العتماد 
معظم  ومتيل  املافيا.  قوة  على  للحفاظ  حا�سمة  عوامل  النار  جمموعات  على 
تعيني  مع  اليدوية  الأ�سلحة  من  تر�سانتها  على  احلفاظ  اإلى  املافيا  جماعات 
اأع�ساء خمتارين كم�سوؤولني عن �سراء ال�سالح وتخزينه و�سيانته وتوزيعه وفقا 
الريفية  املناطق  يف  الرت�سانات  اكت�ساف  يتم  ما  وغالبا  اأوالطلبات.  للظروف 
بالقرب من منازل قدمية اأو داخل اإ�سطبالت يف مزارع اأو خلف جدران مزدوجة 
وتتاألف بع�ض  الأر�ض.  اأو �سناديق خ�سبية موجودة حتت  اأو خمازن  اأو مالجئ 
يتاألف  حني  يف  �سنوات  منذ  خمزنة  قدمية  اأ�سلحة  من  الرت�سانات  هذه  اأنواع 
ور�سا�سات وم�سد�سات   AK بنادق  تعقيدا ت�سم  اأكرث  اأ�سلحة  الآخر من  البع�ض 

وقنابل يدوية وقاذفات �سواريخ م�سادة للدبابات.

وي�ستخدم اأفراد املافيا عموما ر�سا�سات وم�سد�سات من عيار 7.65 ملم اإ�سافة 
اإلى م�سد�سات من عيار 9×21 ملم وبنادق هجومية من نوع AK، بالرغم من 
اأنهم ي�ستخدمون اأحيانا اأ�سلحة من زمن احلرب العاملية الثانية اأو اأ�سلحة العاب 

معدلة. ويعتمد اختيار الأ�سلحة على الغاية منها ويتم تدمريها بعد ارتكاب اجلرمية. 

اإلى جانب عمليات املبادلة  وتقوم جمموعات املافيا بتح�سيل الأ�سلحة من خالل ال�سرقات من حمالت الأ�سلحة والقوات الع�سكرية وقوات ال�سرطة واملواطنني 
باملخدرات وال�سلع غري ال�سرعية الأخرى. وتبدو املنظمات الإجرامية اليطالية، وخ�سو�سا ندراجنيتا- ن�سطة يف جمال التهريب وال�سراء والو�ساطة يف جتارة 
الأ�سلحة الدولية. وتعزى هذه امل�ساركة جزئيا اإلى القرب اجلغرايف من يوغ�سالفيا ال�سابقة واألبانيا والتي �سمحت للمجموعات الإجرامية املحلية، منذ نهايات 

ال�سراعات يف ت�سعينات القرن املا�سي، ب�سراء ال�سالح باأ�سعار رخي�سة ن�سبيًا.

وبالرغم من اخلطوات الكبرية التي بذلت يف فهم اأمناط امتالك ال�سالح وحيازته وتخزينه اإلى جانب فهم انت�سار ا�ستخدام املافيا للعنف امل�سلح، ل تزال البيانات 
الكمية قليلة ول يزال البحث املتعمق يف اجلرائم املرتبطة بال�سالح يف ايطاليا مطلوبا.
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املجموع

1992152531269340

19935341595158

19948334604181

1995953813117281

1996904513811284
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2004174512219203

20051842727139

20061423778122

20071216854117

20081222599102

2009191149786

20101024181567

املجموع 
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7926451.6273103.374
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