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ال �ت��ي ت�ن���ش��ط ع���ص��اب��ات امل �خ ��درات ف�ي�ه��ا« :ع �ن��دم��ا ن�ضبط
املنازل امل�ستعملة يف �صناعة املخدرات ف�إن املجل�س البلدي
يطالبنا ع�شية االحتفال بعيد ميالد امل�سيح بالتوقف عن
مالحقة جمرمي املخدرات معتربين عملنا هذا ً
عمل غري
اجتماعي ويطالبوننا برتكهم يك�سبون بع�ض املال لإنفاقه
يف �أعياد امليالد»  ..وي�ضيف�« :إن امل�شكلة تكمن فينا نحن،
خ�صو�صا و�أن ال�شرطة ت�سري
ولي�س يف جمرمي املخدرات»،
ً
ط��ائ��رات ب��دون طيار م��زودة ب�أجهزة اكت�شاف نبات القنب
الهندي ف��وق امل��دن بح ًثا ع��ن امل�ن��ازل امل�ستخدمة يف زراع��ة
القنب الهندي ،وت�ستطيع يف �أي وقت �ضبطهم.
ويخ�ص�ص الكاتبان ف�ص ً
ال يناق�شان فيه جهة املال املكت�سب
من �صناعة املخدرات هذه ويت�ساءالن�« :أين املليارات الذي
ُتكت�سب عرب البوابة اخللفية لهولندا؟ وهل من ال�سهولة
�إخفاء املال يف هولندا �أو ت�صريفه»؟ و�إذا كان الإيراد ال�سنوي
م��ن االجت� ��ار ب��ال�ق�ن��ب ال �ه �ن��دي ل��وح��ده يف م��دي�ن��ة ت�ل�ب��ورغ
لوحدها ي�تراوح من � 750إىل  900ميلون ي��ورو ،فماذا عن
املدن الأخرى؟ وكيف يُ�ص َّرف هذا املال الذي يبدو �أنه «�أكرث
بكثري من هذه التقديرات الأولية» كما يرى الكاتبان؟ «هل
يُطمر يف حفر حتت الأر�ض؟» ،يت�ساءل الكاتبان ب�سخرية.
اجل��واب بالطبع ال .وهنا ي�أتي دور �شركات ت�صريف املال،
�أو تبيي�ضه ،من خالل تهريبه �إىل اخل��ارج� ،أو توظيفه يف
م�شاريع بطريقة متكن ِّ
املوظفني من االحتيال على �أجهزة
الرقابة املالية وت�ضليلها .ولعل هذه اجلرمية� ،أي تبيي�ض
الأم ��وال املكت�سبة م��ن اجل��رمي��ة املنظمة عمومًا واالجت��ار
خ�صو�صا ،ه��ي ث��اين �أه��م جرمية يُ�شتغل فيها
ب��امل�خ��درات
ً
يف هولندا (و�سائر دول ال�ع��امل) .يقول الكاتبان« :ولكن
تنفيذها غ�ير مم�ك��ن ب ��دون ات���ص��ال ب�ين ال�ع��امل َ ْ�ين ال�سفلي
وال � ُع �ل ��وي» .ف �ه��ذا ال �ت��داخ��ل ب�ين ع ��امل اجل��رمي��ة املنظمة
يرا م��ا ُي���ش��ار �إل�ي��ه على �أن ��ه تف�سري
وم��ؤ��س���س��ات ال��دول��ة ك�ث� ً
بع�ض الظواهر املثرية للت�أمل كتبيي�ض الأموال �أو تهريبها
�أو حتى تطوير �صناعة املخدرات وحمايتها �ضد العدالة.
ولعل يف ت�صريح ممثلة النيابة العامة يف مدينة برابانت،
التي تقارن فيه مدينة برابانت مبدينة «�سدوم وعمورة»
�أو مدينة قوم لوط التي ُد ِّم��رت عقا ًبا لأهلها على �إتيانهم
الفاح�شة ،ما يوحي بذلك .وهذه املقارنة مثرية لأن مدينة
قوم لوط رمز الرذيلة والف�ساد واالنحطاط الأخالقي يف
ال��ذاك��رة اجلمعية لليهود والن�صارى وامل�سلمني .وحتتوي
هذه املقارنة على اتهام �ضمني ب�أن ثمة يف «العامل العلوي»
من هم جزء � ً
أي�ضا من «العامل ال�سفلي» �أو البوابة اخللفية
ريا بحد ذاته لأنه �أ�صبح يبدو وك�أنه
للبلد .وهذا لي�س مث ً
��س��ر ع�ل�ن��ي ،لي�س يف ه��ول�ن��دا فح�سب ،ب��ل ويف دول ك�ث�يرة.
ف�ه��ذه �أه��م ج��ري��دة بلجيكية (ج��ري��دة دي �ستانداردDe/
 )Standaardتكتب يف عددها ال�صادر بتاريخ � 8أيلول/
�سبتمرب  2017ب�أن الق�ضاء على جتارة الكوكائني عرب ميناء
مدينة �أنتورب يف بلجيكا – وهو ثاين �أكرب ميناء يف �أوربا
بعد ميناء روت ��ردام الهولندي – �شبه م�ستحيل و�أن هذه
التجارة يف منو م�ستمر وذل��ك على الرغم من حماربتها،
مم��ا جعل اجل��ري��دة تكتب يف ال�ع�ن��وان« :يُخ�شى ب ��أن يكون
جم ��رم ��و امل � �خ� ��درات ق ��د �أ� �ص �ب �ح ��وا ن ��اف ��ذي ��ن يف ق �ط��اع��ات
ا�سرتاتيجية كقطاع ال�شرطة واجلمارك والعدالة».
وملحاولة فهم هذه النقطة بالذات ،يعنون الكاتبان ف�ص ً
ال
بعنوان (كيف َتخرتق الإدارة؟) وي�ست�شهدان فيه بحديث
مل�ح��اف��ظ حت ��دث �إل�ي�ه�م��ا وف���ض��ل �أال ي�ك���ش��ف ع��ن ا��س�م��ه يف
ال�ك�ت��اب .ي�ستطرد ال�ك��ات�ب��ان« :ل�ق��د ر�أى ه��ذا امل�ح��اف��ظ» �أو
رئي�س املجل�س ال�ب�ل��دي «ال�ك�ث�ير و��ص��ار ي�ع��رف ج�ي�دًا كيف
يتغلغل املجرمون يف الإدارة احلكومية وكيف ي�سيطرون

عليها ،وكيف تعمل �آليات هدم دولة القانون» من الداخل.
م ��ن ه ��م امل�ت�غ�ل�غ�ل��ون ،وك �ي��ف ت�ع�م��ل ه ��ذه الآل� �ي ��ات؟ «�إن �ه��م
�أ�شخا�ص متعلمون ي�أتون �إىل الكتل احلزبية يف املجال�س
البلدية» ،واحلديث هنا للمحافظ ال��ذي ف�ضل �أال يك�شف
عن ا�سمه« ،ثم يقدمون �أنف�سهم متطوعني للقيام ب�أعمال
داع �م��ة لأن���ش�ط��ة ال�ك�ت��ل احل��زب�ي��ة ،وي�ب�ح�ث��ون ع�م��ا ي ��دور يف
الأح�ي��اء املختلفة» .مع م��رور الوقت ي�صبحون �أع�ضاء يف
املجال�س البلدية ،فيح�صلون على مهام وواج�ب��ات ينبغي
ال �ق �ي��ام ب �ه��ا وي �� �ش��ارك��ون الأع �� �ض ��اء الآخ ��ري ��ن يف احل��دي��ث
وامل�شورة واتخاذ القرار .وي�ضيف« :وغال ًبا ما يبعث دخول
�أ�شخا�ص م�ؤهلني علم ًيا واجتماع ًيا الكتل احلزبية املختلفة
� �ش �ع��و ًرا ب��ال���س�ع��ادة ل ��دى الأح � ��زاب ال���س�ي��ا��س�ي��ة امل�ن�ت�خ�ب��ة».
فيتغلغل ه ��ؤالء الأ��ش�خ��ا���ص يف الكتل احل��زب�ي��ة واملجال�س
البلدية «ويكونون لأنف�سهم يف وقت ق�صري �شبكات ات�صال
وت��وا��ص��ل مت�شعبة داخ ��ل الأح ��زاب ال�سيا�سية وخ��ارج�ه��ا».
بعد ذلك يبد�أ ه��ؤالء املتغلغلون التدخل يف ق�ضايا بعينها
كال�ش�ؤون املالية وتنظيم الف�ضاء العمراين واالجتماعي .يف
هذا ال�سياق يبدي الكاتبان تعجبهما ال�شديد من ال�سرعة
ال�ت��ي ي�ت��م فيها ذل��ك التغلغل وال �ت��دخ��ل« ،ب�ح�ي��ث تكت�شف
الأح ��زاب على �أخ��رة من الوقت �أن ه ��ؤالء الأ�شخا�ص �إمنا
تر�شحوا للعمل متطوعني» ثم �أ�صبحوا �أع�ضاء يف املجال�س
البلدية م�شاركني يف اتخاذ القرار فيها «من �أجل التحكم يف
ملف واحد هو امللف العقاري» الذي ت�شرف عليه احلكومة
يف هولندا وال ترتك منه �شي ًئا للقطاع اخلا�ص�« ،أو من �أجل
ال�سيطرة على م�شاريع �إ�صالح العقارات القائمة الكبرية».
وهذان القطاعان ،قطاع البناء وقطاع الرتميم والإ�صالح
�أهم قطاعني اقت�صاديني ت�ستثمر فيهما الأم��وال املكت�سبة
من اجلرمية املنظمة يف الدول الغربية ،حيث ت�شرتى تلك
العقارات بقرو�ض من امل�صارف ،و ُتب َّي�ض الأموال ال�سوداء يف
عمليات الرتميم والإ�صالح« .وفج�أة ُي َّتخذ قرار يف املجل�س
ال�ب�ل��دي غ�ير م�ت��وق��ع» ،وغ��ال� ًب��ا م��ا ي�ك��ون ه��ذا ال�ق��رار «�ضد
وجهة نظر احل��زب املعلن عنها» كما يقرر املحافظ الذي
عاي�ش ذل��ك كله ،وي�ضيف قائ ً
ال�« :إنهم ال يهددون �أح �دًا،
ب��ل يدخلون بلطف ويعر�ضون م�ساعدتهم على اجلميع.
وامل�ساعدة عندما ُتقبل تفر�ض نوعًا من العالقة والعهود
ورد اجلميل الذي قد يطالب املتغلغلون به بطريقة ال تخلو
من ابتزاز « يف نهاية املطاف .لقد �أ�صبح تغلغل اجلرمية

املنظمة يف ال�سيا�سة «�سب ًبا من �أ�سباب ال�صداع ال�سيا�سي
املزمن يف البلد» كما يقول الكاتبان ،و�صارت اخل�شية من
حتكم املجرمني بالقرار ال�سيا�سي حقيقة لأنهم ي�ؤمنون
ب�أنهم قادرون على �شراء �أي �شيء مباليينهم الكثرية ،مبا
يف ذلك ذمم امل�س�ؤولني يف الدولة.
ال�ك�ت��اب م �ل��يء ب��امل�ع�ل��وم��ات امل �ث�ي�رة ،وي�ع��ال��ج ال�ك��ات�ب��ان فيه
ال�ع��دي��د م��ن مظاهر اجل��رمي��ة املنظمة ال�ت��ي حتتل جت��ارة
امل �خ��درات وتبيي�ض الأم ��وال املكت�سبة منها ح�صة الأ��س��د
من �أن�شطة القائمني على اجلرمية املنظمة� .إال �أن الف�صل
امل �ع �ن��ون ب �ـ «ال �ع ��امل ال�ع�ج�ي��ب ل�ل���ش�ب�ك��ة ال�ع�ن�ك�ب�ي��ة امل�ظ�ل��م»
وخ�صو�صا فيما يتعلق باملعامالت املالية مثري للغاية .لقد
ً
ُ�ص ِّمم نو ٌع من املعامالت املالية بناء على ما �صار يُ�سمى بـ
«العملة امل ُ َع ّماة» ( ،)Bitcoinوهي عملة كاليورو والدوالر
وال �ي�ن� ،إال �أن �ه��ا ع�م�ل��ة رق�م�ي��ة ي�ت��م ت��داول �ه��ا ع�بر ال�شبكة
العنكبية فقط ،وال وج��ود حقيقي لها على �أر���ض الواقع،
وال يقف خلفها م�صرف وطني �أو م�ؤ�س�سة مالية مركزية،
وال ُت��دع��م ب��ال��ذه��ب �أو ب��امل �ع��ادن ال���ش��ري�ف��ة الأخ� ��رى� .إن�ه��ا
عملة افرتا�ضية خال�صة ت�ستخدم لل�شراء والبيع و�إب��رام
ال�صفقات ع�بر ال�شبكة العنكبية ويف متاجر رقمية .يتم
تداولها عرب «بطاقات بيتكوين» مثلما ت�ستعمل بطاقات
االئتمان «الفيزا» �أو «الأم��ري�ك��ان �إك�سرب�س» ،مع ف��ارق �أن
العملة امل�ؤدى بها عرب البطاقتني املذكورتني عملة حقيقية
تقف خلفها دول وم�صارف وطنية وهيئات مركزية�« .إن
امل�ل�ف��ت للنظر يف ه ��ذه ال�ع�م�ل��ة امل�ع�م��اة �أن �ه��ا ق��ان��ون�ي��ة» من
جهة ،ويف الوقت نف�سه «حت��ول تكنولوجيا �سال�سل الكتل
( )Blockchain Technologyدون رفع ال�سرية عن
�أن�شطتها بوا�سطة تدخل امل�صارف �أو املوثقني القانونيني»
م��ن جهة �أخ ��رى .بكالم �آخ��ر�« :إن العملة املعماة عملة ال
مركزية م�ستقلة قائمة بنف�سها ت�ستعمل للدفع يف ال�شبكة
العنكبية عرب العامل وال تخ�ضع ملراقبة �أية �سلطة مركزية
�أو نظام م�صريف والتعامل بها جماين بدون ر�سوم مالية وال
ت�ستطيع �أية حكومة يف العامل جتميدها �أو م�صادرتها» .وال
�شك يف �أن توظيف هذه العملة املعماة يف طرق ا�ستثمار هي
�أقرب �إىل القمار واليان�صيب منها �إىل امل�ضاربة املالية ،هو
ال��ذي جعل الكثريين من املغامرين يلج�ؤون �إىل التعامل
ب�ه��ا ب�ح� ًث��ا ع��ن احل ��ظ وك���س��ب امل ��ال ،مم��ا ي�ف�ت��ح ال �ب��اب على
م�صراعيه لعمليات الن�صب واالحتيال وتبيي�ض الأم��وال
التي مل ت�سلم منها هولندا � ً
أي�ضا .ففي بداية �سنة 2016
�ألقت ال�شرطة الهولندية القب�ض على ع�صابة يف روتردام
وحجزت �سيارات �أع�ضائها الفاخرة التي ا�شرتيت بوا�سطة
هذه العملة املع ّماة .كانت تلك الع�صابة تتكون من ع�شرة
�أفراد منها �شخ�ص من ليتوانيا يف القطب ال�شمايل ،و�آخر
من املغرب يف اجلنوب ،والآخرون من هولندا« ،متكنوا» بكل
�سهولة «من تبيي�ض خم�سة ع�شر �إىل ع�شرين مليون يورو
م��ن امل��ال املكت�سب م��ن االجت��ار ب��امل�خ��درات با�ستخدام هذه
التكنولوجيا املالية اجلديدة».
----------------------الكتاب« :البوابة اخللفية لهولندا� :أو كيف يتماهى عامل
اجلرمية مع الدولة واملجتمع».
امل�ؤلف :بيرت توب�س ويان ترومب.
النا�شر :دار باالن�س (هولندا).٢٠١٧ ،
اللغة :الهولندية.
عدد ال�صفحات� 254 :صفحة.

* �أ�ستاذ الرتجمة يف جامعة لوفان فـي بلجيكا
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«البوابة الخلفية لهولندا :أو كيف يتماهى عالم الجريمة
مع الدولة والمجتمع» ..لبيتر توبس ويان ترومب

عبدالرحمن السليمان *
ريا ،و�شهد مع انت�شار ال�شبكة العنكبية وثورة االت�صاالت
�إذا كانت اجلرمية قدمية قدم الإن�سان ،ف�إنَّ تنظيمها تطور منذ الثورة ال�صناعية حتى اليوم تطو ًرا كب ً
مظهرا واحدً ا فقط من مظاهر عامل اجلرمية ال�سري الذي بات يطلق عليه اليوم
ريا .ولي�ست املافيا وغريها من منظمات اجلرمية ال�سرية �إال
الرقمية تعقيدً ا كب ً
ً
ً
متييزا له عن «العامل العلوي» الذي يراد به م�ؤ�س�سات الدولة يف دولة القانون .وزاد متاهي ال�سيا�سة مع ر�أ�س املال وامل�صالح املرتبطة به من
ا�سم «العامل ال�سفلي»
جهة ،وتداخل العامل ال�سفلي» مع «العامل العلوي» من جهة �أخرى ،من تعقيد امل�شهد الذي ال يكاد يتحدث عنه �أحد ل�ضبابيته وخطورته .من ثمة �أهمية هذا
الكتاب اجلديد« :البوابة اخللفية لهولندا� :أو كيف يتماهى عامل اجلرمية مع الدولة واملجتمع» لكاتبيه بيرت توب�س (� )Pieter TOPSأ�ستاذ العلوم الإدارية يف
جامعة تلبورخ يف هولندا) ،ويان ترومب ( )Jan TROMPال�صحفي الهولندي املعروف .ويكت�سب الكتاب �أهمية خا�صة نابعة من كون هولندا واحدة من الدول
الدميوقراطية العريقة القليلة يف العامل التي تكاد الدولة تنظم معظم جوانب احلياة فيها :من ال�سكن �إىل التعليم ،ومن العمل وال�ضمان االجتماعي والرعاية
ال�صحية �إىل التقاعد ،وتراقب ذلك بدقة متناهية .وهذا ي�ضع القارئ �أمام مفارقة عجيبة لأن ازدهار اجلرمية غال ًبا ما يكون نتيجة ل�ضعف الدولة املركزية �أو
�ضوءا على ظاهرة تكاد تكون جمهولة يف هولندا.
غيابها عن بع�ض املجاالت االجتماعية احليوية .من ثمة ال�ضجة التي �أحدثها الكتاب الذي يلقي ً
ي�ستهل الكاتبان كتابهما بالعبارات املثرية التالية« :اللهب
ي�ل�ت�ه��م م�ق��ر ال �ب �ل��دي��ة ،ور�ؤ�� �س ��اء ال �ب �ل��دي��ات �أو امل�ح��اف�ظ��ون
يتعر�ضون للتهديد ،واملجال�س البلدية خمرتقة» .يف �أثناء
ذلك «ميول جمرمون غاية يف الرثاء النوادي الريا�ضية».
�أما يف الأحياء ال�شعبية ف�إن جتار املخدرات هم «امل�صلحون
االجتماعيون اجلدد» .وعندما يُقتل �شاب تركي بالر�صا�ص
يف عملية ت�صفية ح�سابات بني الع�صابات «ف�إن �أع�ضاء نادي
ال��دراج��ات النارية �ساتوداره ( )Satudarahهم الذين
ي�أتون لتنظيم حركة املرور» بد ًال من �شرطة ال�سري .وبذلك
ريا �« -أكرب
ريا كب ً
يثبت الكاتبان ب�أن لل�شبكات الإجرامية ت�أث ً
مما قد نظن»  -على احلياة العامة يف هولندا« .كيف يكون
ذلك ،ويف هولندا؟» يت�ساءل الكاتبان با�ستنكار .ثم يجيبان
بالقول «�إن يف هولندا طبقة اجتماعية حتتية حممية ال
تفت�أ تعرب عن ا�شمئزازها من النخبة» واحتقارها لها .لهذه
الطبقة التحتية �أفكارها اخلا�صة بها حول �أهم مبد�أ من
مبادئ املجتمع الليربايل :حق تقرير امل�صري .لقد طورت
هذه الطبقة التحتية ما ي�سميه الكاتبان «احتاد اجلرمية
املُبادِر» ،لأن ع�صابات اجلرمية املنظمة تربز على ال�ساحة
وتتخذ فيها مبادرات �شتى بع�ضها اجتماعي .يف �أثناء ذلك
تكتفي احلكومة و�سلطات ال��دول��ة «بامل�شاهدة» كما يقول
الكاتبان.
يتكون الكتاب من ت�سعة ع�شر ف�ص ً
ال هي مبثابة التقرير
ل��رح�ل��ة ط��وي�ل��ة م��ن ال�ب�ح��ث ع��ن تف�سري لبع�ض ال�ظ��واه��ر
امل �ث�ي�رة ال �ت��ي ت�ط��رح�ه��ا و� �س��ائ��ل الإع �ل��ام م ��ن وق ��ت لآخ ��ر،
ريا
وبع�ض الأح��داث التي تقع يف البالد وال جتد لها تف�س ً
معقو ًال .يبد�أ الكاتبان مبقدمة يتوقفان فيها عند التقرير
ال�سري الذي حرر �صيف �سنة  2013واطلع عليه الكاتبان
ق �ب��ل �إذاع� �ت ��ه ب�ي�ن ال �ن��ا���س ب�ن���ص��ف � �س �ن��ة .ي�ف�ج��ر ال�ت�ق��ري��ر
قنبلة �سيا�سية واجتماعية واقت�صادية عندما ين�ص ب��أن
«زراعة خمدر القنب الهندي �أو «الكيف» يف مدينة تلبورغ
الهولندية هي ال�صناعة الأكرث ازدها ًرا يف املدينة» .وح�سب
ال�ت�ق��ري��ر «ف� ��إن �أل�ف�ين �إىل ث�لاث��ة �آالف م��واط��ن يف مدينة



ت�ل�ب��ورغ يك�سبون خبزهم ال�ي��وم��ي م��ن اال��ش�ت�غ��ال ب�صناعة
خم��در القنب الهندي ه��ذه والتي ي�تراوح �إي ��راده ال�سنوي
من � 750إىل  900مليون يورو» .وي�ضيف التقرير ب�أن حوايل
«�ستني منظمة �إجرامية تن�شط يف مدينة تلبورغ» من �أجل
تنظيم �صناعة القنب الهندي يف مدينة تلبورغ وحدها.
�إن �أهم مراحل هذه ال�صناعة هي ( )1زراعة القنب ،و()2
ريا ( )4تبيي�ض الأموال املكت�سبة
معاجلته و( )3بيعه و�أخ ً
من اال�شتغال به.
يعالج الكاتبان يف ف�صل بعنوان «حمافظون حتت التهديد»
م�شكلة الظهور الر�سمي لل�شبكات الإجرامية يف املجتمع،
ويعزوان الكالم فيه ملحافظ مدينة تلبورغ يف ت�صريح له
مبنا�سبة �إذاع��ة التقرير بني النا�س« :لدينا هنا �أ�شخا�ص
يتجولون يف املدينة ب�سيارات فخمة وغالية وه��م يتكئون
ب�سواعدهم على نوافذ �سياراتهم املفتوحة وك�أنهم �أم��راء،
مر�سلني بذلك ر�سالة �إىل اجلميع مفادها :نحن ال�سادة
املت�صرفون يف ه��ذا امل �ك��ان» .ويق�صد امل�ح��اف��ظ ب��ذل��ك تلك
ال�ط�ب�ق��ة ال �ت��ي ج�م�ع��ت ث� ��روات م��ال�ي��ة ك �ب�يرة م ��ن االجت ��ار
ب��امل�خ��درات يف دول ��ة ت�شرعن ا��س�ت�خ��دام امل �خ��درات بكميات
حمددة .فهولندا واحدة من دول قليلة يف العامل ت�شرعن
ا�ستعمال كميات حم��ددة من امل�خ��درات يف مقا ٍه خم�ص�صة
لتناول امل�شروبات واحل�شي�ش وامل��اري��وان��ا ،ت�سمى «مقاهي
احل�شي�ش» ( .)Coffeeshopsوقد حددت وزارة العدل
ً
�شروطا كثرية للرتخي�ص لهذه املقاهي �أهمها
الهولندية
ح ��د ك�م�ي��ة ال �ب �ي��ع ف�ي�ه��ا ب�خ�م���س��ة غ ��رام ��ات م ��ن احل���ش�ي����ش
لل�شخ�ص الواحد يف اليوم� .إن �أهم حجة ي�سوقها املدافعون
عن �شرعنة ا�ستعمال املخدرات يف الأماكن العامة واخلا�صة
ه��و حم��ارب��ة االجت��ار غ�ير ال�شرعي بها امل ��ؤدي �إىل حتقيق
�أرباح طائلة ب�سبب غالء املخدرات املهربة .ومع ذلك تزدهر
خ�صو�صا ويف ال�غ��رب عمومًا،
جت��ارة امل �خ��درات يف هولندا
ً
ذل ��ك �أن �شرعنة ا��س�ت�ع�م��ال امل �خ ��درات يف ه��ول�ن��دا مقت�صر
على املخدرات اخلفيفة (خمدر القنب الهندي ومنتجاته
من ح�شي�ش وماريوانا �إل��خ) ،وال ي�شمل امل�خ��درات الثقيلة

كالهريوين والكوكائني واحلبوب املهلو�سة .من جهة �أخرى
�أ�صبحت �أم�سرتدام وامل��دن الهولندية احل��دودي��ة املتاخمة
حمجا ملتعاطي املخدرات من كل دول �أوربا،
لبلجيكا و�أملانيا ً
مما يجعل الطلب على امل�خ��درات �أك�بر من العر�ض فيها.
وهذا ما ي�ؤدي �إىل انت�شار ظاهرة مزارع احل�شي�ش ال�سرية
يف هولندا داخ��ل الأرا��ض��ي الفالحية �أو يف املنازل الكبرية
�أو يف م�ستودعات ك�ب�يرة حت��ت الأر� ��ض .ويعتقد الكاتبان
�أن هذه امل��زارع ال ميكن �أن تبقى م�ستورة ب��دون عالقة ما
بني «العامل ال�سفلي» (ع��امل اجلرمية) و»ال�ع��امل العلوي»
(دولة القانون) .ولعل التهديد الذي يتلقاه حمافظو املدن
ور�ؤ��س��اء البلديات القروية  -ومنهم حمافظ بلدية غِ لزة
راي ��ن ( )Gilze-Rijenال��واق�ع��ة ج�ن��وب م��دي�ن��ة تلبورغ
وال ��ذي �ش َّمع ع �ق��ا ًرا ميلكه ه��ول�ن��دي م��ن �أ��ص��ل ت��رك� ّ�ي كان
ي�ستخدمه م��زرع��ة للح�شي�ش � -أك�ث�ر م��ا يثري ال�ت��أم��ل يف
هذا ال�سياق .يقول ذلك املحافظ« :عندما ا�ستدعيتُ ذلك
املواطن �إىل دار البلدية ،ف��إن لغة ج�سمه كانت تقول يل:
�إي��اك �أن ت�ش ّمع العقار وت�صادر الغلة»! وي�ضيف املحافظ:
«�أظ��ن �أنهم �سوف يراجعون �أنف�سهم ث�لاث م��رات قبل �أن
يتعر�ضوا مل�س�ؤول يف الدولة .و�إذا ترك م�س�ؤول يف الدولة
اخلوف يقوده ،ف�إن النتيجة �ستكون الفو�ضى .هذا اعتقادي
الرا�سخ .نعم� ،أناق�ش ذلك يف البيت مع �أ�سرتي� .أقول لهم:
ل�ستُ خائ ًفا ،لكنني ح��ذر .يف الوقت نف�سه ال �أ�ستطيع �أن
�أت�صرف وك�أن �شي ًئا مل يكن».
ويتوقف الكاتبان يف ف�صل �آخر عند «ال�ضبابية التي تغلف
�صناعة القنب الهندي» والإجراءات البولي�سية التي تهدف
�إىل حم��ارب��ة ه��ذه ال�صناعة ال�ت��ي ت�شكل ال�ع�م��ود الفقري
للجرمية املنظمة يف ه��ول�ن��دا .فعلى ال��رغ��م م��ن «و��س��ائ��ل
التحري الذكية التي حتا�صر ع�صابات املخدرات املنظمة»،
ف ��إن ً
ق�سطا م��ن الإح�ب��اط يعرتي �ضباط ال�شرطة الذين
يعتقدون �أن��ه م��ن ال�صعب «الإم���س��اك ب��ال��ر�ؤو���س الكبرية»
ال �ت��ي ت��دي��ر ه ��ذه ال���ص�ن��اع��ة .يف ه ��ذا ال���س�ي��اق ي�ستح�ضر
يرا لقائد �شرطة �إح ��دى البلديات
الكاتبان
ً
ت�صريحا م�ث� ً

