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ح�ي��ات��ه وال �ث ��اين ي�ط��ال��ه ب�ع��د مم��ات��ه .ويف م��ا يتع ّلق
ب�سالح احلرمان الذي غالبا ما �أ�شهرته الكني�سة يف
وج��وه املن�شقني وامل�ن��اوئ�ين ،مل يثبت ا�ستعمال ذلك
ال�سالح �ضد �أي من رجاالت املافيا املعروفني ،و�أبطلت
ذلك الإجراء على مدى عقود .لكن �إ�ضفاء التطويب
ح�صل �أن وظفته الكني�سة يف ما يتعلق باملافيا ،ولأول
مرة خالل العام  ،2013عندما ط ّوبت �أحد ال�ضحايا،
رج ��ل ال��دي��ن ال �ك��اه��ن ب��ول �ي �ي��زي ،واع �ت�برت��ه �شهيدا
مك َّرماً .مع �أنه �سبق �أن �سقط جملة من رجال الدين
�ضحايا للمافيا ،تغا�ضت الكني�سة عنهم خ�شية توتري
عالقتها م��ع �أب��اط��رة املافيا املتنفذين على غ��رار ما
ح�صل للراهب بيبينو ديانا.
خالل العام  ،2014ويف نطاق حت ّم�س البابا فران�سي�س
برغوليو� ،إب��ان توليه رئا�سة كني�سة روم��ا� ،سعى �إىل
تطهري حا�ضرة الفاتيكان ممن �أطلق عليهم ت�سمية
ال �غ��رب��ان� ،أي ك��ل م��ن ت� ��و ّرط يف ال�ف���س��اد الأخ�لاق��ي
وامل � ��ادي .وام �ت ��دت ح�م�ل�ت��ه ح�ي�ن�ه��ا �إىل ح � ّد تلويحه
بت�سليط احلرمان على رجاالت املافيا يف عظة �ألقاها
يف كاالبريا عا�صمة املافيا الإيطالية يف ال��راه��ن ،يف
قوله« :ال تربط زعماء املافيا �صلة بالرب ،لأن �سوط
احل ��رم ��ان م���س� َّل� ٌ�ط ع�ل��ى رق��اب �ه��م» ،ف �ك��ان فران�سي�س
برغوليو �أول بابا يقطع �شعرة معاوية مع جماعات
امل��اف�ي��ا ،ويعلن ع��ن �إدان ��ة الكني�سة الف�ساد �صراحة.
فلطاملا تعامل الالهوت امل�سيحي مع عنا�صر املافيا
ب�شيء م��ن التهوين والتب�سيط واحل ��ذر ،بو�صفهم
خ ��راف الكني�سة ال���ض��ال��ة ال��ذي��ن ينبغي ر ّده ��م �إىل
القطيع .يت�ساءل الكاتب عقب عظة البابا تلك ،هل
تغري �شيء يف �سيا�سة الكني�سة ويف فينومينولوجيا
املافيا؟ فالكني�سة تعر�ض نف�سها بو�صفها م�ؤ�س�سة
متقتُ الف�ساد وترف�ض العنف ،لكنها تتغا�ضى دائما
عن التنظيمات الإجرامية العنيفة.
والواقع �أن ما ح�صل من ترابط وت�شابك للم�صالح
ب�ين بنية املافيا وم�ؤ�س�سة الكني�سة ي�ع��ود �إىل فرتة
�سالفة يف ال�سيا�سة الإي�ط��ال�ي��ة ،انطلقت م��ع حقبة
م��ا ب�ع��د احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة .ذل ��ك �أن ال�ت�ح��ول
الفعلي الذي حدث مع �سنوات اخلم�سينيات للمافيا،
وه��و ت�ش ُّك ُل ن��وع من الوفاق ال�سيا�سي امل�صلحي بني
�أطراف �سيا�سية مق َّربة من الكني�سة و�أرباب امل�صالح
والأعمال ،تر ّكز يف بالريمو وامتد �إىل مناطق �أخرى
يف اجل �ن��وب .اجن ��ر ع�ن��ه ن ��وع م��ن ال�غ�ط��اء ال�سيا�سي
ال��ذي مت ّتعت به املافيا من قِبل حزب الدميقراطية
امل�سيحية املهيمن على ال�ساحة ال�سيا�سية ،مما و ّفر
بيئة مالئمة لتفريخ العديد من الأ�صناف املافيوية:
«ك ��وزا ن��و��س�ترا»�« ،إن��دران�غ�ي�ت��ا»« ،ال �ك��ام��ورا»�« ،ساكرا
كورونا �أونيتا» .حيث بقيت املافيا ،على مدى عقود
والزال� ��ت ،بنية خ��دم��ات ،م�ف�ت��وح��ة ع�بر ع ��دة ق�ن��وات
ع �ل��ى ع ��امل ال���س�ل�ط��ة ال��ر� �س �م �ي��ة .وال �ك �ت ��اب ال ي� ّت�ه��م
الكني�سة مب�ساندة امل��اف�ي��ا �أي��دي��ول��وج�ي��ا ،ب��ل ي ّتهمها
مبعا�ضدتها ماديا .فعلى ما ير�صد �سالز ثمة تناغم
ب�ين العقلية اجلنوبية وال�سلوك امل��اف�ي��وي ،ذل��ك �أن

الأق��ال �ي��م الأك �ث�ر ال�ت���ص��اق��ا بالتقاليد الكاثوليكية
(ال��واق �ع��ة ب�ين �صقلية ون ��اب ��ويل) ه��ي ال �ت��ي �شهدت
ميالد �أ�صناف املافيا الرئي�سية يف �إيطاليا وتطورها،
وق��د مت ذل��ك ال��رب��ط ب�ين الثقافة وامل�ك��ان �أن جممل
املتهمني باالنتماء �إىل الأو��س��اط املافيوية غالبا ما
كانوا يعلنون التزامهم بالتعاليم الكاثوليكية .لكن
ينبغي �أال نغفل �أن جممل التحليالت التي ربطت بني
اجلنوب والدين واملافيا ،و�أحلت على ذلك ،قد وردت
من ك ّتاب ي�ساريني .جند من بينهم ث ّلة من الك ّتاب
املعروفني مثل �سيموين غاتو ،وميكيلي بانتاليوين،
ول �ي��ون��اردو ��ش��ا��ش��ا ،يحفزهم يف ذل��ك رب��ط ال�ت��واط��ؤ
احل��ا� �ص��ل حل ��زب ال��دمي�ق��راط�ي��ة امل���س�ي�ح�ي��ة املهيمن
يف ذل��ك ال�ع�ه��د ب��امل��اف�ي��ا .ح��ول��وا مبقت�ضاه الكني�سة
وذراع�ه��ا ال�سيا�سية ،ح��زب الدميقراطية امل�سيحية،
�إىل «م�ؤ�س�سة خطيئة» ،كما يقول اله��وت التحرير،
ذلك ما يدور حوله تقريبا املحور الثالث من الكتاب.
امل � �ح� ��ور ال � ��راب � ��ع والأخ � �ي� ��ر «�أ� � � �ش� � ��داء يف اخل �ط �ي �ئ��ة
مت�ساحمون مع املذنِب» ي�ستعر�ض الكاتب من خالله
�آراء م�ت�ن��وع��ة ذه�ب��ت يف حتليلها ل�ظ��اه��رة اجل��رمي��ة
امل��اف�ي��وي��ة� ،أن التنظيم ق��د وج��د بيئته االجتماعية
املنا�سبة للتطور يف اجلنوب الإيطايل ،لكونه ت�شكيال
�إج ��رام �ي ��ا ت�ق�ل�ي��دي��ا .ف��االن �� �ض �م��ام �إىل امل��اف �ي��ا ي�شبه
وق�سماً،
االلتحاق بتنظيم ديني ،يقت�ضي والء تاما َ
مياثل التعميد ل��دخ��ول الكاثوليكية .ول��ذل��ك يرى
ال�ك��ات��ب �إي���س��اي��ا ��س��ا ِل��ز جم��اف��اة جملة م��ن ال �ق��راءات
ال�سو�سيولوجية ال���ص��واب يف تقييم ظ��اه��رة املافيا
والنظر �إىل هذا الت�شكيل الإجرامي ،كونه ي�سري نحو
االنقرا�ض ب�سري املجتمع نحو التحديث والع�صرنة.
وه��و ب�خ�لاف م��ا ي�لاح�ظ��ه ��س��ا ِل��ز م��ن ازدي ��اد ت�شعب
�شبكة املافيا ومتددها ،حيث باتت تتواجد يف قطاعات
متنوعة وت�ع�م��ل يف جم ��االت م�ت�ب��اع��دة ،ك�م��ا تبدلت
�أ�شكال �أن�شطتها� ،أو لنقل ا�ستفادت من احلداثة �أكرث
مما ت�ضررت .يدعم ذلك تق�سيم املافيا �إىل �صنفني:

تقليدية يتمحور هدفها يف البحث عن الوفاق �أكرث
منه يف جني الأرب� ��اح ،وب��ال�ت��ايل فهي مافيا �شرفية
�أكرث منها مافيا م�صلحية؛ وهناك مافيا حديثة� ،أي
مافيا �أع�م��ال ،مهوو�سة بتكدي�س ال�ثروة وم�شغولة
بالتوغل والتحكم يف الأو�ساط التي ميكنها الإ�سهام
يف ذلك.
وعلى ما ير�صد �سالز ميتد عمر التنظيمات املافيوية
يف �إيطاليا �إىل ح��دود مئتي �سنة ،فهي متجذرة يف
�صلب بناء �إيطاليا احلديثة .وم��ن ه��ذا ال�ب��اب ف��إن
اجتثاث اجلرمية َّ
املنظمة يف البلد هو �أم��ر يف غاية
ال���ص�ع��وب��ة وال�ت�ع�ق�ي��د .فلي�ست امل��اف�ي��ا جم ��رد �أن �ف��ار،
ب��ل ه��ي ثقافة وم�ؤ�س�سة ل�صنع اجل��رمي��ة متكاملة
احللقات ،ولذلك تعذرت هزميتها و�إن ح�صل حتجيم
وتطويق لها ع�بر ال��زم��ن .فقد ح�صلت �أ��ش�ك��ال من
ال �ه��دن��ة وامل���ص��احل��ة وال �ت��وب��ة �أي �� �ض��ا .وي �ق �دّر ن�سبة
اق �ت �� �ص��اد اجل ��رمي ��ة ،ع �ل��ى غ� ��رار امل �ت��اج��رة ب��ال���س�لاح
و� �ص �ن �ع��ه ،وت ��روي ��ج امل � �خ� ��درات ،وامل� �ت ��اج ��رة ب��ال�ب���ش��ر
(موم�سات) بن�سبة تفوق الع�شرة باملئة من الدخل
ال��وط�ن��ي الإي �ط��ايل (� ��ص� .)270 :صحيح �أن هناك
خ�ب�راء يف م�ق��اوم��ة امل��اف�ي��ا ويف ال�ت���ص��دي للجرمية
املنظمة يف �إيطاليا ،يعملون دائما على تفكيك تلك
التجمعات وتفتيتها ،ولكن �سرعة ت�شكل التجمعات
جم ��ددا وا��س�ت�ئ�ن��اف �أن���ش�ط�ت�ه��ا ،ي�ك���ش��ف ع��ن ت��واج��د
ثقافة �سائدة وحا�ضنة اجتماعية منا�سبة للجرمية
يف العقلية ال�ع��ام��ة .وميثل ال�سلوك امل��اف�ي��وي ،وفق
الكاتب� ،شكل ح�ضور املجتمع ال�صقلي ،على جميع
الأ�صعدة.
ي�خ�ت�ت��م ال �ك��ات��ب ك �ت��اب��ه ب �ت �ن��اول م ��ا ُع� ��رف ب�ت���ص��دي��ر
املافيا ،فقد نال التنظيم �شيئا من االهتمام من قِبل
ب��اح�ث�ين �أم��ري�ك�ي�ين م��ع ن�ه��اي��ة ال�ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع�شر،
ن�ظ��روا فيه �إىل املافيا بو�صفها منظمة �سرية على
�صلة مب ��ؤام��رة خ��ارج�ي��ة ،مل ت�خ��ل م��ن ك�ي��ل االت�ه��ام
للحكومة الإي�ط��ال�ي��ة حينها ال��راغ �ب��ة يف التخل�ص
من الأ��ش��رار اخلطرين .كما ر�صدت بع�ض الأبحاث
الطابع املافيوي وال�سلوك غري القانوين امل�ست�شري
ب�ين فئة امل�ه��اج��ري��ن الإي�ط��ال�ي�ين نحو �أم��ري�ك��ا ،لكن
انتقادات توجهت �إىل حماولة جترمي جالية ب�أ�سرها،
كون ال�سلوكات غري القانونية التي رافقت املهاجرين
الأوائ ��ل �إىل ال��والي��ات املتحدة ه��ي جت ��اوزات معتادة
للجاليات املهاجرة قبل االندماج.
----------------------الكتاب :رهبان الكني�سة و�أباطرة املافيا :تاريخ عالقة
املافيا بالكني�سة الكاثوليكية.
امل�ؤلف� :إي�سايا �سالِز
النا�شر :روب ّتينو (كاتنزارو�-إيطاليا)
اللغة :الإيطالية
�سنة الن�شر.2016 :
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«رهبان الكنيسة وأباطرة المافيا :تاريخ عالقة

سالز
المافيا بالكنيسة الكاثوليكية» ..إليسايا
ِ
عز الدين عناية *
�شكلت املافيا �إحدى �أبرز ظواهر �شبكات اجلرمية املنظمة يف �إيطاليا على مدى القرن الأخري .وقد بلغت الظاهرة مبلغا �أن باتت جزءا ال يتجز�أ من ان�شغاالت
اخلطاب ال�سيا�سي والق�ضائي والأمني ،يف التعبري عن �أو�ضاع التوتر� ،أو الف�ساد� ،أو النفوذ غري امل�شروع .فقد ظهرت كلمة «مافيا» �أ ّول ما ظهرت �سنة  ،1863يف
كوميديا �شعبية يف �صقلية بعنوان «مافيوزيو فيكاريا» ،القى العر�ض حينها جناحا منقطع النظري وا�ستح�سانا بني النا�س .حماولة العثور عن �أ�صل داليل للكلمة
باءت بالف�شل �إىل حدّ الراهن ،رغم م�ساعي عدة لإعطاء املفردة تف�سريا م�ضبوطا ودقيقا .لكن وب�شكل عام ،تبقى كلمة مافيا متعددة الداللة متغرية امل�ضمون،
بح�سب ال�سياق والو�ضع ومقا�صد اال�ستعمال .وهي على ما يوحي �إيرادها يف اللهجات العامية يف جنوب �إيطاليا ٌ
�شكل من �أ�شكال ممار�سة القوة وا�ستغالل النفوذ ،وهي
ٌ
م�صلحي فا�سد ،وبعبارة موجزة هي مظهر من مظاهر العمل غري القانوين واقرتاف اجلرمية ب�شكل ّ
منظم .بات للكلمة ح�ضور يف
�سيا�سي م�شني �أي�ضا �أو تكت ٌّل
�سلوك
ٌّ
ّ
اجلدل ال�سيا�سي ،ويف التحقيقات الق�ضائية ،ويف العرو�ض ال�سينمائية �أي�ضا ،للحديث عن الأو�ساط املتنفذة يف �إيطاليا ب�شكل عام ،وامتدّ ذلك �إىل الواليات املتحدة
منذ مقدم املهاجرين الإيطاليني.

كتاب «رهبان الكني�سة و�أباطرة املافيا» هو من ت�أليف
�أ�ستاذ علم اجلرمية �إي�سايا �سالِز ،املتخ�ص�ص يف تاريخ
املافيا .وهو يد ّر�س يف جامعة �سور �أور�سوال يف نابويل،
كما �شغل ع��دة منا�صب �سيا�سية يف حكومة رومانو
برودي (� .)1998-1996سالِز له جمموعة من امل�ؤلفات
يف جمال اجلرمية منها« :ع�صابات الكامو ّرا» ،1988
«اجل �ن��وب يف زم��ن ال �ي��ورو» « ،1998ط��رق��ات العنف»
 2007الفائز بجائزة الكتاب يف نابويلُ .ك ّلف امل�ؤلف
ب�صياغة ع��دة م��واد تتع ّلق باجلرمية املنظمة ،وعلم
الإج��رام يف مو�سوعة «تريكاين» الإيطالية .يف كتابه
الذي نتوىل عر�ضه ير ّكز �سالز باخل�صو�ص يف عالقة
املافيا مب�ؤ�س�سة الكني�سة ،حيث يعالج مو�ضوعا يبدو
عن�صراه الأ�سا�سيان (املافيا والكني�سة) على طريف
نقي�ض ،بو�صف الأوىل مت ّثل جت ّمعا �إجراميا ال يراعي
ح��رم��ة ل�ل�ق��ان��ون ،وال�ث��ان�ي��ة م�ؤ�س�سة تختزن ر�صيدا
ُخلقيا ،وت�ع� ّد نف�سها و�صية على امل�ي�راث ال��روح��ي.
ُي�ش ّرح امل�ؤ ِّلف ال�صالت امل�صلحية الرابطة بني ظاهرة
اجلرمية ،التي مت ّثلها املافيا ،وم�ؤ�س�سة الدين التي
مت ّثلها الكني�سة الكاثوليكية .و�إن يبدو الأم��ر على
�شيء من التباعد يف املخيال االجتماعي ،بني قطب
اجل��رمي��ة امل��اف �ي��ا ،وم ��ا ت�خ�ت��زن��ه م��ن رم��زي��ة للف�ساد
والعنف ،و�إرث ا ُ
خللق الديني املتلخ�ص يف الكني�سة،
بو�صفها �أهم الوكاالت الرتبوية للعموم ،ف�إن الأمر
لي�س على تلك ال�شاكلة يف الو�سط الإيطايل ،فلطاملا
ت�آلف املد ّن�س مع املقدّ�س وتكاملت الأدوار ،كما يقول
الباحث �إي�سايا �سالِز (�ص.)66 :
يعتمد الكاتب يف حم��اور الكتاب اخلم�سة (ما مربر
�صمت الكني�سة املطبق على مدى �سنوات؟؛ العقلية
امل��اف�ي��وي��ة وت ��واط ��ؤ ب�ع����ض رج ��االت ال�ك�ن�ي���س��ة؛ غياب



ت�سليط عقوبة احلرمان على رجاالت املافيا؛ �أ�شداء
يف اخلطيئة مت�ساحمون مع املذنب) منه َج التحليل
ال �ث �ق��ايف االج �ت �م��اع��ي لأج� �ه ��زة ال�ك�ن�ي���س��ة يف دع�م�ه��ا
للت�شكيالت املافيوية ويف م�ساندتها ،وذلك من خالل
تت ّبع ظاهرة اجلرمية يف �إيطاليا بوجه عام.
�ضمن �إجابته عن �س�ؤال :ما املافيا؟ الوارد يف املحور
الأول ،وبعد تعريفها �أنها ت�شكيل �إجرامي خا�ضع �إىل
بناء هرمي لأ�شخا�ص ي�سعون بو�سائل غري قانونية
لبلوغ م�آرب ،يعترب �إي�سايا �سالِز �أن ح�صول ازدواجية
يف امل��وق��ف م��ن ظ��اه��رة امل��اف �ي��ا ،م��ن ج��ان��ب املح ّللني
تر�سخ من �ضبابية
والك ّتاب الإيطاليني ،هو ناجت ع ّما ّ
جت��اه ذل��ك التنظيم منذ بدايات ن�شوئه (���ص.)87 :
ويعود الباحث �إي�سايا �سالِز بازدواجية ذل��ك احلكم
وال �ن �ظ��ر ل�ل�م��اف�ي��ا �إىل ال �ك��ات��ب الإي �ط ��ايل امل��ارك �ي��زي
رودي �ن��ي� ،سنة  ،1875ال ��ذي م� ّي��ز ب�ين م��اف�ي��ا �شريرة
وخ�سي�سة ،ال ت��راع��ي ُخلقا يف عملها ،وم��اف�ي��ا نبيلة
و�شريفة حتتكم يف �أن�شطتها �إىل مرجعية معيارية،
لي�ص َل بنا �إىل ت�صريح الفقيه ال�ق��ان��وين الإي�ط��ايل
فيتوريو �إمي��ان��وي�ل��ي �أوالن ��دو� ،سنة  ،1925يف قوله:
«�أعلنُ �أين مافيوزي و�أنا فخور بذلك!» ،على اعتبار
�أنّ جانبا نبيال يف املافيا ال ينبغي طم�سه .و�صحيح
�أن املافيا ثقافة ومنط عي�ش ولي�ست تنظيما جامدا
وثابتا ،وهي �أي�ضا �شِ لل �صغرية احلجم قوية الفعل،
متيزها عالقات زبائنية يف ممار�سة اجلرمية ،تخلو،
وب ��أي �شكل ،م��ن ال��رواب��ط الإثنية بعك�س م��ا ُي�ضفى
عليها �أحيانا .فالتنظيم املفرت�ض لي�س �سوى بنية
عالقات �شبه عائلية مميزة للمجتمع التقليدي ،وهي
نوع من جتمع البزن�س العائلي.
ويخفي الت�آلف ال��ذي �سعى �إي�سايا �سالز �إىل �إب��رازه

يف كتابه ،بني املافيا والكني�سة ،موقفا غري معلَن من
كلتيهما جتاه الدولة ،يبلغ �أحيانا ح ّد اخل�صومة مع
امل�ؤ�س�سة الر�سمية .وهو توت ٌر يف العالقة لي�س وليد
الراهن ،بل ي�ضرب بجذوره يف عمق فرتة التوحيد
وبناء �إيطاليا احلديثة .وهو ما انعك�س على تقلي�ص
وح�ص َرها داخل حيز ترابي يف حا�ضرة
نفوذ الكني�سة َ
الفاتيكان يف مدينة روما .يف هذا ال�سياق جاء ت�شكيل
لتق�صي حت��دي��ات املافيا
جلنة برملانية� ،سنة ،1963
ّ
للدولة الإيطالية.
و�ضمن امل�ح��ور ال�ث��اين م��ن ال�ك�ت��ابّ ،
يبي الكاتب �أن
حت��و ًال ح�صل يف خطاب الكني�سة الكاثوليكية جتاه
املافيا منذ العام � .2010أ�صبح املوقف �أك�ثر و�ضوحا
وب ��دون �إمي � ��اءات� ،أي ب�خ�لاف م��ا ك ��ان م�ع�ه��ودا .ك��ان
م�سته ُل ذل��ك التحول الوثيق َة ال�صادرة عن امل�ؤمتر
الأ�سقفي الإي�ط��ايل ح��ول امل��و��ض��وع ،التي ورد فيها:
«على م��دى العقدين الأخ�يري��ن ،ط��ورت التنظيمات
امل��اف �ي��وي��ة ،ال �ت��ي رم ��ت ب �ج ��ذوره ��ا يف ك��ام��ل ال�ت�راب
الإي�ط��ايل ،م�صال َح اقت�صادية ..نعود جم��ددا وبقوة
�إىل �إدانة هذا «ال�سرطان» املهني للكرامة الب�شرية..
فاملافيا هي التجلي الأكرث درامية لل�ش ّر واخلطيئة.
و�ضمن هذا ال�سياق ي�صعب تف�سري الأمر كونه جمرد
تعبري ع��ن ت��د ّي� ٍ�ن م �� �ش � َّوهٍ ،ول�ك�ن��ه ��ش�ك� ٌ�ل ف � ّ�ظ لرف�ض
تعاليم الرب :املافيا هي بنية خطيئة».
يت�ضح يف ن�ط��اق �سيا�سة الكني�سة �أ ّن ��ه ع ��ادة م��ا ي��رد
ا� �س �ت �ع �م��ال � �س�ل�اح�ي�ن م �ت �ن��وع�ين ل �ت �ق��ري��ع امل��ذن �ب�ين
وجم ��ازاة املح�سنني :احل��رم��ان كعقوبة ُت�ص َّلت على
الع�صاة ونقي�ضه التطويب ،الذي يرتقي �أحيانا �إىل
ح ّد التقدي�س� ،أي رفع ال�شخ�ص �إىل مقام القدا�سة
يلحق امل ��رء يف
ل�ف��ائ��دة اخل ّ�يري��ن واملح�سنني .الأول َ

