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المقدمة

ة والتمرد والسلطة الرومانسيَّ

ــا؟ علــى الرغــم مــن هــذا الغيــاب  ــٌب من ــراه مــن التهريــب فــي عالــم اليــوم؟ هــل التهريــب قري مــا الــذي ن

ــة بحوثــًا تتنــاول تدفقــات الممنوعــات بجميــع أنواعهــا. وثمــة اهتمــام  الواضــح للتهريــب عــن حياتنــا، ثمَّ

خــاص يُولــى إلــى قــدرة التهريــب علــى صنــع العالــم الــذي نعيــش فيــه وتغييــره. 

الطريق الحريري للتهريب

ــى التهريــب بوصفــه فعــًا رومانســيًا ومتمــردًا، وأحــاول  ــر إل ــذ زمــن كريســتوفر كولومبــوس، كان يُنَظ من

فــي هــذا الكتــاب توســيع تاريــخ التهريــب وتعميقــه. هــل يمكــن كتابــة تاريــخ يجمــٍع بيــن الجانــب السياســي 

والرومانســي للتهريــب؟ يوفــر “طريــق الحريــر” مســرحًا لواحــدة مــن أكثــر هــذه القصــص. كان لــدى الصيــن 

فــي عهــد أســرة هــان الحاكمــة مؤسســٌة جمركيــٌة واســعُة، كان الحريــر منتجــًا أكثــر غرابــًة، وكان يجــري 

ــة الشــعبيةَّ كطريــق واحــد منَحتــْه  جــار بــه بشــكل مربــح علــى طــول الطــرق التــي ُجمعــت فــي المخيلِّ االتِّ

بــَت البــذور ودود القــز فــي غطــاء رأس أميــرة صينيــة خطبهــا ملــك  هــذه المــادُة اســَمها: طريــق الحريــر. ُهرِّ

ــر تاريــخ العالــم، والثانــي هــو  خوتــان، ُتنبِئُنــا هــذه األســطورة، بثاثــة أمــور: األول أنَّ بمقــدور التهريــب أْن يغيِّ

أنَّ التهريــب غالبــًا مــا يكــون متمــردًا، وعنصــرًا فــي الثــورات، والثالــث أن الروايــات التــي ُتحــاك حولــَه عــادًة مــا 

ط المصلحــة السياســية واالقتصاديــة القويــة  د فــي الكتــاب علــى تــورُّ . أشــدِّ ُتحــاط بأجــواء مــن الرومانســيةَّ

فــي التهريــب، وأن التهريــب قــد يكــون أضربــًا مــن المقاَومــة. وأتحــدث عــن ثاثــة اقتراحــات: أواًل، فرضيتــي 

ًة تقــف فــي الغالــب وراء التهريــب. ثانيــًا، أن التهريــب ســار فــي بعــض األحيــان  ــة قــوى مؤثــرِّ الرئيســة، بــأن ثمَّ

   . جنبــًا إلــى جنــب مــع التغييــر مــن خــال التمــرد. وثالثــًا، أن فعــل التهريــب غالبــًا مــا يتداخــل مــع الرومانســيةَّ

التهريب والجغرافيا السياسية

يُنَظــر إلــى التهريــب علــى أنــه تهديــد للــدول، تهديــدًا للمجتمعــات، فــإنَّ هــذا التهديــد مــن جانــب المهربيــن 

بــون أنهــم َخَونــة للوطن،  ر المهرِّ ارتبــط بمجموعــة مــن أوجــه القصــور األخاقيــة، علــى الجانــب الســلبي، ُصــوِّ

ــة نــوٌع غريــب مــن والء المهربيــن يظهــر فــي بعــض األدبيــات.   وثمَّ

سبعة قرون من نقل الممنوعات
تأليف سايمون هارفي

ترجمة ماهر الجنيدي      مراجعة محمد فتحي خسر
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التهريـــــــب والتمــــــــرد

لطالمــا انطــوت التجــارة الســرية، رغــم اتفاقهــا غالبــًا مــع طمــوح الدولــة، علــى خطــٍر خفــيٍّ علــى الدولــة، 

َلت حــاالٌت بــارزة كان للتهريــب فيهــا أهميــٌة حاســمة فــي نشــوء التمــرد والثــورات، أو إدامتهــا. يمكــن  ُســجِّ

النظــر ألعمــال التهريــب وإلــى االقتصــادات غيــر المشــروعة المرتبطــة بــه كالســوق الســوداء مــن عدســة 

تاريــخ بديــٍل للعمالــة، فالرومانســيةَّ تحيــط بالتهريــب.  

الرومانسية والربح في التهريب

ينبغــي عــدم تجاهــل العاقــة المعقــدة، بيــن القــوى الجيوسياســية أو االقتصاديــة للتهريب وبين إســقاطه 

 ، الرومانســي، ألن الطرفيــن غالبــًا مــا يرتبطــان، فالتدبيــرات السياســية تســير جنبــًا إلــى جنــب مــع الرومانســيةَّ

فقصيــدة ِكبلينــغ التــي تحمــل عنــوان: “أغنيــة المهــرب” قــد تْســتميلنا فمــن الســهل أن تغوينــا رومانســية 

التهريب. 

خصوصيـــــــــة الجمارك

ال يمكــن للجمــارك أن تبــدو متنازلــة عــن ســمعتها فــي كونهــا الجهــة التــي تزعــج الشــخصيات األكثــر إثــارة، 

دائمــًا مــا يبــدو رجــال الجمــارك متأخريــن بمســافة خطــوة واحــدة عــن المهربيــن”، الذيــن غالبــًا مــا يتــم 

تصويرهــم بشــكل أكثــر تعاطفــًا فــي أفــام المغامــرات. 

______________________________

القــــــســــــــــــــــــم األول

استكشافات التهريب

الفـــصــــــــــــــــــــــل األول

طمـــــــوحات عــــظيمة 

التهريب في عصر االستكشاف 

ــرًا باتجــاه بلــدة ريوهاتشــا، المســتعَمرة  ــًا، ُمبِح ــا قبطان عــام 1865، انطلــق فرانســيس دريــك وكان وقتَه

ــَر فــي “تهريــب الممنوعــات” مــن أجــل التحايــُل علــى  الواقعــة فــي أمريــكا الجنوبيــة وعندمــا اقتــرب فكَّ

االحتــكار المفــروض علــى البضائــع اإلســبانية.  كان التهريــب آنــذاك، كمــا اآلن، الشــكَل الرئيــس للتجــارة فــي 

المنطقــة، فيمــا يخــص رحلتــه والكثيــر مــن الرحــات التــي دخلــت منــذ ذلــك الحيــن التاريــَخ بوصفهــا رحــاٍت 

استكشــافيًة، فقــد كان التهريــُب الهــدَف األول لهــا.  
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التهريب الجيوسياسي

م فرصــًا لرجــاٍل مثــل دريــك، ممــْنّ لــم يكونــوا مهتميــن باكتشــاف أراٍض  عصــر االستكشــاف بــدأ، وقــدَّ

جديــدة بقــدر مــلء ســفنهم بـــ “أصنــاف” جديــدة. كان زمنــًا للهجــرات الحــرة والقســريةَّ لألشــخاص والبضائع، 

بــة، أليِّ مــًدى يمكننــا أن نمضــي مــع المنطــق الــذي يــرى فــي التهريــب جــزءًا مــن  صــة والمهرَّ المرخَّ

ــرة لاســتعمار.     االستكشــاف، ومســاهمًا فــي الجغرافيــا السياســية المبكِّ

التهريب في منطقة الكاريبي

كانــت بيــرو والمكســيك ترزحــان تحــت نيــر االســتعمار اإلســباني. وخــارج البلــدات الشــديدة بــؤر اســتيطانية 

ب الكاريبــي أطعمــت هــذه الجــزر واعتنــت بســفن  إســبانية مســتعدة لقبــول البديــل المتمثــلِّ فــي المهــرِّ

ــو هــذه المســتوطنات مارســت التهريــب  ــدا والبرتغــال. وحتــى ل ــرا وهولن لين مــن إنجلت المهربيــن المتســلِّ

بدافــع الضــرورة، فإنهــا ترســم صــورًة ألنمــاط تجاريــة غيــر رســمية.

محاوالت برتغالية الحتكار تجارة التوابل

ــرًا ســباَق التوابــل بيــن األوروبييــن. تتابعــت سلســلٌة مــن المغامريــن علــى حْمــِل  أطلقــت البرتغــال مبكِّ

شــعلِة فاســكو دا غامــا، إذ إنهــم أحرقــوا وماَرُســوا الترويــَع وأُعلــِن فــي عــام 1522 عــن احتــكاٍر برتغالــي 

رســمي للقرنفــل اآلتــي مــن جــزر الملــوك، وجــوزة الطيــب ومســحوق قشــرة جــوزة الطيــب، اســتمر االحتــكار 

البرتغالــي ســبعة عشــر عامــًا. وكمــا حــدث الحقــًا فــي األمريكتيــن، إن االحتــكار لــم يُنــه التجــارَة غير الرســمية، 

ــَز جميــع األنشــطة، ومــن ضْمنِهــا التهريــب.   بــل حفَّ

تهريب برتغالي

ــى بكثيــر مــن األحيــان دعمــًا من التهريب، غير أن األمر لم يكن كذلك للبرتغاليين.  إظهــار القــوة الوطنيــة تلقَّ

نــَه االحتــكار  ويبــدو أن االحتــكار لــم يَنَهــْر فقــط ألنَّ قــوى أخــرى اســتخدمت التهريــب ولكــن بســبِب مــا تضمَّ

مــن عــاداِت تهريــٍب غير رســمية. 

حمالت هوكينز للتهريب

كانــت أول حملتيــن مــن حمــات هوكينــز للتهريــب ناجحتيــن، كان الســبب الــذي يقــف وراء نجــاح الحمــات 

جــة بالســاح، وُتجبــِر  المبكــرة، هــو الســبب ذاتــه الــذي يقــف وراء فشــل البعثــات الاحقــة، أنهــا كانــت ُمدجَّ

شــين علــى التــداول باإلكــراه. قــد يعــرض التاريــخ أحــداَث التهريــب والقرصنــة  المســتوطنين اإلســبان المهمَّ

ق، لكــنَّ هــذا الوهــم الرومانســي الــذي يغفــل المشــهَد الجيوسياســي يفتقر للتبايــُن والتعقيد.    بإطــاٍر مشــوِّ
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الفصل الثاني

االحتكار! جزر التوابل وبحر الصين الجنوبي

توفــر جــزر التوابــل الملوكيــة، القليــَل مــن التوابــل لألســواق العالميــة اليــوم. تعامــل البرتغاليــون واإلســبان 

ــاَع طــرق فــي الكاريبــي. والحــدث  ــوا قطَّ ــن جــاءوا ألعمــال جــادة، وكان مــع ســكان الجــزر، لكــنَّ الهولنديي

األكثــر شــهرًة هــو اســتياء قاطــع الطــرق هيــن علــى أســطول الكنــوز المكســيكي بخليــج ماتانــزاس فــي 

كوبــا، لمصلحــة حملــة األســهم بشــركة الهنــد الغربيــةَّ الهولنديــة. 

شركة الهند الشرقية المتحدة الهولندية ويان كوين

قــد يبــدو أعضــاُء لجنــة هيريــن المهابــون المســاهمون الرئيســون الســبعة عشــر فــي الشــركة مرعبيــن 

بســعيهم لتحقيــق الربــح، مــن المفاَرقــات أنــه كان فــي بعــض النواحــي يطابــِق أنمــوذج المهــرب فــي خدمة 

ُص ُفــَرص، وجــريء، وبعيــد المنــال، لكنــه مســؤواًل فــي الشــركة ووطنيــًا، كانــت شــركة  الدولــة فهــو قنــاَّ

رت لجنــة هيريــن الـــ 17 إعــادَة اســتثماِر  الهنــد الشــرقية المتحــدة الهولنديــة نفُســها ذات إرادة حاســمة. قــرَّ

ــب باســتمرار علــى منافســيها.   نــِت الشــركة مــن التغلُّ األربــاح، وتمكَّ

الهولنديون في جزر التوابل

غــادرت أول حملــة استكشــافية أمســتردام عــام 595  قبــل ذلــك كان قــد تــم التحالــف مــع ســلطان جزيــرة 

َل تهديــدًا لإلســبان والبرتغالييــن فــي جزيــرة تيــدور. كانــت  تيرنــات فــي جــزر الملــوك الشــمالية، مــا شــكَّ

شــركة الهنــد الشــرقية المتحــدة الهولنديــة قــد ظفــرت بموطــئ قــدٍم فــي غضــون ثــاث ســنوات منــذ 

تأسيســها عــام 1602، وزرعــوا المزيــَد مــن التوابــل فــي المســتعمرات النائيــة. 

التهريب في جزر الهند الشرقية

فــي أواخــر القــرن الســادس عشــر، أحضــرت الســفُن الســيامية والبورنيــة القرنفــَل وجــوزة الطيــب وخشــب 

ــوا عــن احتكارهــم، حتــى  ا، مــن جــزر الملــوك. وال ننســى أن البرتغالييــن أعلن الصنــدل والفلفــل إلــى مــاكَّ

قبــل أن يلمــح اإلســبان واإلنجليــز والهولنديــون الفرصــة. 

قصة جزيرة ران

كان اإلنجليــز والهولنديــون علــى خــاف طــوال فتــرة منتصــف القــرن الســابع عشــر، وكانــت جزيــرة ران هــي 

آِخــر قطعــة أرض يمكــن لإلنجليــز أن يطالبــوا بهــا، وذلــك يمثــلِّ إهانــًة للهولندييــن بوصفهــا وجهــًة للتجــارة 

غيــر المشــروعة. وفــي النهايــة اجتــاح الهولنديــون الجزيــرة واجتــاح اإلنجليــز مينــاء نيوأمســتردام الهولنــدي 
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فــي جزيــرة مانهاتــن، ومــع ُمعاَهــدة بريــدا تنــاَزَل اإلنجليــز رســميًا عــن ران للهولندييــن، فــي حيــن أصبحــت 

نيوأمســتردام “نيويــورك الحاليــة” تابعــًة لإلنجليــز.   

االحتكار في سياقه

ــروا بطــرق كثيــرة أنمــاَط التجــارة فــي جميــع أنحــاء  علــى الرغــم مــن هشاشــة مشــروع الهولندييــن، فإنهــم غيَّ

هــا الهولنديــون تجــاوزت نطــاَق نظــاِم احتكارهــم،  شــرق آســيا. وهــذه التجــارة العابــرة للقــارات التــي تبناَّ

واعتمــدوا علــى أن الســوق آِخــذة فــي االتســاع. والهولنديــون فــي الشــرق، لــم يكونــوا أحــرارًا. وُجــزر التوابــل 

هــي التــي صنعــت شــركة الهنــد الشــرقية المتحــدة الهولنديــة، وحتــى بعــد انســحاب البريطانييــن مــن ُجــزر 

بــي توابــل.  ــوا مهرِّ الملــوك، ظلُّ

التهريب في بحر الصين الجنوبي

علــى الرغــم مــن منــح الهولندييــن بحــَر الصيــن الجنوبــي خــال القــرن الســابع عشــر أهميــًة، فإنهــم كانــوا 

بة  العبيــن صغــارًا فيــه، فالقراصنــة اليابانيــون َمبْعثــًا أكبــر للخــوف، وكانت الســلعة الرئيســة الممنوعــة الٍمهرَّ

إلــى اليابــان هــي الحريــر. والقــرن الســابع عشــر هــو هولنــدي فــي مشــهد التجــارة. لمــاذا فشــل التجــار 

الهولنديــون؟ الجــواب واضــح أصبحــت التوابــل أقــلَّ أهميــًة.    

______________________________

الفصل الثالث

بحر التهريب الكاريبي و”نهر الفضة”

بيــن اإلنجليــز والهولندييــن والفرنســيين، ومــع  كان التهريــب عمــًا خطــرًا، وكان اإلســبان يضطهــدون المهرِّ

ذلــك، أحــبَّ الكثيــر مــن أبنــاء أمريــكا الاتينيــة التهريــب واعتمــدوا عليــه. 

و الملح الهولنديون مهربِّ

كان الملــح فــي القــرن الســابع عشــر ضروريــًا، وصــل الهولنديــون بأعــداد كبيــرة إلــى البحــر الكاريبــي بدافــع 

هــوا نحــَو ُجــزر الــرأس األخضــر، ووجــدوا كميــات مــن  اليــأس مــن فقــدان إمــدادات الملــح فــي أوروبــا، فتوجَّ

لــت مهمــة التهريــب الهولنديــة ألبعــد مــن  الملــح فــي شــبه جزيــرة أرايــا )شــرق فنزويــا( وســرعان مــا تحوَّ

الملــح؛ إذ خــرج 53 ألــف رطــل مــن التبــغ.   

المهربون الفرنسيون

ــوا بحاجــٍة إلــى ســلع خــام لتهريبهــا  ــر المشــروعة، إذ كان قلــب الفرنســيون مســاَر التجــارة المشــروعة وغي
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مــن األمريكتيــن لتزويــد صناعاتهــم المشــروعة فــي بلدهــم، بــدأ الفرنســيون بالطريقــة التــي بدأهــا هوكينــز، 

وكان رأســمال تجارتهــم عبيــدًا أخَرَجهــم مــن أفريقيــا.   

صناعة التهريب اإلنجليزية

كان الصنــف الجديــد فــي القــرن الســابع عشــر تجــارًا براغماتييــن، كانــوا يتخــذون قراراتهــم األوليــة للمتاَجــرة 

ــون الفــرَص المناســبة.   بشــكل اســتراتيجي، وعندهــا كانــوا يتحينَّ

إضفاء الرومانسية على األرقام

عندمــا نفكــر فــي التهريــب، نميــل إلــى أن نُضفــي طابعــًا رومانســيًا علــى اإلحصــاءات الجافــة، فنمضــي بهــا 

إلــى عالــم أســاطير التهريــب المفعــم باأللــوان. 

التبغ غير المشروع

، فــي حيــن بــدا آخــرون أشــبه برجــال األعمــال، أمــا مهربــو التبــغ  أِحيــَط بعــض المهربيــن بأضــواء رومانســيةَّ

فــي شــرق البــر اإلســباني فقــد كانــوا يائســين، وبحاجــٍة للمتاَجــرة بهــذه الســلعة الممنوعــة. كانــت تأتــي 

شــة، وكان المســؤولون المحليــون متعاطفيــن مــع المنظومــات االقتصاديــة  غالبــًا مــن مســتوطنات مهمَّ

غيــر المشــروعة التــي ُتــدار علــى هامــش اإلمبراطوريــة.  

الفضة

َر العالَم. اكتســبت أهميتَها كســلعة عالمية بعد اكتشــاف  بة من خزانة المحتكر غيَّ َق الفضة المهرَّ إن تدفُّ

ميدينــا أنَّ بمقــدور الزئبــق أْن يفصــل الفضــَة عــن معدنهــا الخــام. كان الطلــب علــى الفضــة حــول العالــَم 

يتزايــد بســرعة، وكانــت عملــًة عالَميــة. 

التهريب اإلسباني

كان االقتتــال اإلســباني-الهولندي بعــد عــام 1621 نقطــة انطــاق لهــذه التجــارة. مالــت الحــرب إلــى 

تســريع التجــارة المحليــة، ورفــع أســعار الســلع النــادرة. 

المتاَجرة في الترف غير المشروع

الــذي ظهــر فــي قلــب  بــة أمــرًا غيــر بدهــي بمنطــق التهريــب،  كان العــرض الوفيــر للممنوعــات المهرَّ

االســتثناء.   وليــس  القاعــدة  الممنوعــات  فتهريــب  اإلســبانية.  اإلمبراطوريــة 

الفصل الرابع
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صحراء التهريب البر اإلسباني اليوم

ل فــي  ــر، المستكِشــف ودارس الطبيعــة، والكاتــب والقرصــان، نفَســه يتجــوَّ فــي عــام 1686 وجــد دامبي

ــَر بإمكانــات تهريــب الســلع الرخيصــة لجــزر الفلبيــن اإلســبانية.  إحــدى جــزر الفلبيــن، فتفكَّ

الهبوط األدبي في شبه جزيرة غواخيرا

تــه القصيــرة “المــوت الدائــم مــا وراء الحــب” يصــف الروائــي الكولومبــي ماركيــز البحــر قبالــة قريــة  فــي قصِّ

غواخيــرا الخياليــة فــي روزا ديــل فيــري، مينــاء المهربيــن، بأنــه “قاحــل ومــن دون اتجــاه” مــن الغريــب أن يتــرك 

ــة مســتودٌع علــى بْعــد  مينــاء بورتــو لوبيــز بصماتــه فــي هــذا العمــق فــي جبــال العاصمــة بوغوتــا، حيــث ثمَّ

أميــال يعــرض شــارًة ُكتــِب عليهــا “ســوق بورتــو لوبيــز” هــذه اإلشــارة، ال تعطــي انطباعــات عــن تهريــٍب مــا، 

ولكنهــا بالتأكيــد ليســت مصاَدفــًة أن يكــون المبنــى جــزءًا مــن ســان أندريســيتو، إحــدى أســواق التهريــب 

الموجــودة فــي جميــع مــدن كولومبيــا.

شبه جزيرة غواخيرا.

اقتحــم طومســون غمــار التهريــب بالتهريــب ذاتــه، وال يبــدو أن فــي ذلــك مشــكلة كبيــرة، ولكــن هــذا 

الظهــور غيــر الملفــِت للتهريــب هــو فــي حــدِّ ذاتــه خــادع.

المغزى والفرصة

عندمــا كنــُت أقيــم فــي بونتــا غالينــاس، فــي شــمال أمريــكا الجنوبيــة، فــي 2002، أخبَرتْنــي االبنــة الكبــرى 

ــون  الغواخيريُّ أنقــذ  الســاحل،  أســفل  أمريكــي  يخــت شــراعي  ــم  تحطَّ قبــل ســنوات،  يلــي:  بمــا  للعائلــة 

ت علــى حيــاة الجميــع. تــروي “قصــة بحــار غريــق” قصــة حقيقيــة  بــة، وأثــرَّ محتوياتــه. ووصلــت البضائــع المهرَّ

عــن ســفينة حربيــة تابعــة للبحريــة الكولومبيــة انطلقــت مــن الواليــات المتحــدة لكولومبيــا. بعــد معركــة 

مــن أجــل البقــاء علــى طــْوٍف مفتــوح، يحــطُّ الناجــي الوحيــد، علــى اليابســة ويُدلــِي بشــهادته، للســلطات ثــم 

إلــى ماركيــز الــذي كان فــي عــام 1955، صحفيــًا وبعــد مــرور خمســة عشــر عامــًا، نشــر كتــاب يحــوي القصــة 

بــة.   كمــا يســردها ماركيــز تكمــن الفضيحــة أن فياســكو كشــف أن الســفينة كانــت تحمــل بضائــع مهرَّ

مسارات الممنوعات الجديدة

فــي الطــرف األطلســي لقنــاة بنمــا تقــع بلــدة كولــون، إذا كانــت القنــاة بنمــا هــي مســاَهمُة فــي التجــارة 

الرســمية، فــإن كولــون هــي األب الروحــيُّ للتجــارة غيــر الرســمية.  
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طبوغرافيةَّ أقاليم التهريب

ال يبعــد مينــاء شــبه الجزيــرة، بورتــو بوليفــار، كثيــرًا عــن موانــئ التهريــب التــي يخــرج منهــا الكوكاييــن إلــى 

جانــب مبالــغ كبيــرة مــن الــدوالرات لغســلها. 

ال تهريب هنا

ــذ عــدة ســنوات وحتــى  ــر عنفــًا فــي المخــدرات واألســلحة. من جــار األكث ــُل التهريــب عــن االتِّ يصعــب فْص

اآلن، ال يــزال تهريــب الســلع اليوميــة متأصــًا بعمــٍق فــي الوعــي العــام. 

ثقافات التهريب

قــت الماريجوانــا ثــروات لبعــض األجانــب، وخلقــت طبقــة رقيقــة مــن الرخــاء علــى طــول ســاحل الكاريبــي  حقَّ

فــي كولومبيــا.  خلقــت طفــرة تهريــب الماريجوانــا، طبقــة اجتماعيــة اقتصاديــة جديــدة.  

______________________________

الفصل الخامس

اشتهاء الممنوعات التهريب يعصف بالعالم

مــع حلــول القــرن التاســع عشــر، أصبحــت أنهــاُر وبحــار التهريــب، المســارح اإلقليميــة للتهريــب -الكاريبــي 

ــر تكامــًا.     ــدا وبحــر الصيــن الجنوبــي- أكث وريفــر بليــت وبحــر البان

استهالك واضح في بيرو البوربونية

ــر المشــروعة.  كان القنصــل الحاكــم فــي مكســيكو ســيتي هــو الدينامــو وراء تجــارة المحيــط الهــادئ غي

ــرو خــال ثاثينيــات القــرن الثامــن عشــر أحــَد مراكــز التهريــب الرئيســة.  ــورا فــي شــمال بي ــاء بي وأصبــح مين

وأصبــح التهريــب اآلن مٍزيجــًا مــن االســتعراض واألداء الرفيــع.     

محاوالت السيطرة على التهريب في أمريكا الجنوبية

في القرن الثامن عشر

فــي عــام 1705 أصــدرت المحكمــة العليــا فــي ليمــا قــرارًا ضــد تهريــب الذهــب والفضــة، كانــت هنــاك 

محــاوالت لمحاَربــة التهريــب، لكنهــا تفتقــر إلــى اإلرادة، وكانــت المحــاوالت الجديــة الوحيــدة تأتــي مــن 

إســبانيا، وكانــت المراســيم المضــادة للتهريــب تســتنكر، فــي بعــض األحيــان، فســاده.  
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منافسات التهريب

بــة فــي شــبه جزيــرة  يوجــد علــى أحــد متاجــر ســوق مدينــة مايــكاو فــي كولومبيــا - مينــاء الســلع المهرَّ

غواخيــرا - الفتــٌة ُكتــِب عليهــا “مســتودع القراٍصنــة” الترابــط بيــن عوالــم التهريــب واضــح.   

ات أنهار الُمَهربَّ

خــال أواخــر ثمانينيــات القــرن العشــرين، أن يتــذوق نكهــَة مــا كان عليــه االقتصــاد غيــر الرســمي ألمريــكا 

الجنوبيــة، ومــا زال.    

الحلقة البرازيليةَّ

كانــت المتاَجــرة تتــم بالســلع الجلديــة والقمــح والزيــوت واللحــوم القادمــة مــن منطقــة ريفــر بليــت مقابــَل 

التبــغ البرازيلــي، وكانــت أصنــاف الكحــول البرتغاليــة جــزءًا مــن الجولــة. بــدأ التهريــب مبكــرًا فــي األمــازون. 

ــَن البريطانيــون مــن دخــول منظومــة المتاَجــرة البرازيلية-البرتغاليــة.    تمكَّ

نشاط مكثفَّ في بحر التهريب

الت أحــوال التهريــب،  كان التهريــب رائجــًا فــي منطقــة الكاريبــي فــي القــرن الثامــن عشــر. واليــوَم، مــع تبــدُّ

ل جزئيــًا ضــرورة.   ظــل التهريــب يشــكِّ

تهريب عبر القارات

يبــدو أن التهريــب كان يجــري عبــر القــارة، لكــن هــل مــن الواقعــي الحديــث عــن تهريــٍب يجتــاح العالــَم فــي 

هــذه الحِقبــة؟ هــل يمكننــا الحديــث عــن اقتصــاد عالمــي كان التهريــب جــزءًا منــه.   

عمليات استنبات أخرى

حــاَوَل البريطانيــون بعــد ماحظــة النجــاح الفرنســي تهريــَب مزروعاتهــم. بالحصــول علــى الشــتات الصغيــرة 

نــوا مــن تهريــب البــذور مــن كايــن. وشــهدت القــرن  لزراعتهــا فــي مســتعمرة بنكولــن فــي ســومطرة، وتمكَّ

الســابع عشــر العديــَد مــن أعمــال “القرصنــة البيولوجيــة”.   

______________________________
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الفصل السادس

الثورة والمقاومة قلب فكرة التهريب    

ناحــظ ظهــور ثيمــات “َدْعــه يعمــل َدْعــه يمــر” فــي األدب، حيــث تنتقــل الشــخصيات واألفــكار بحريــة، فقــد 

نقــل المهربــون عمــَل فولتيــر الكبيــر “أســئلة حــول الموســوعة” عبــر جبــال جــورا مــن جنيــف إلــى فرنســا التــي 

تغلــي قبــل الثــورة، فهــل كان هــؤالء مهربيــن ثورييــن أم كانــوا تجــارًا أحــرارًا

التهريب والثورة

الشــرارة التــي أشــعلت فتيــَل الثــورة األمريكيــة، كانــت مثــااًل ملموســًا بدرجــة أكبر على التهريب، إذ اســتولى 

البريطانيــون عــام 1768 علــى الســفينة “ليبرتــي” ألن مالكهــا، الوطنــي رفــض دفــع الرســوم الجمركيــة. 

لكــن المقاَومــة التــي أظَهَرهــا وضعــت حجــَر أســاٍس نحــَو إعــان االســتقال فــي عــام 1776 وشــهدت 

حــروب أمريــكا الجنوبيــة ضــد إســبانيا.

الكتب السوداء

بــة، هــي نقطــة انطاق واضحة للنظــر في التهريب  األفــكار الَخِطــرة ووســيلة نقلهــا الرئيســة، الكتــب المهرَّ

ــا  بوصفــه عمــًا فاضــًا. يبــدو أن بعــض الكتــب الممنوعــة تحمــل طاقــًة تحريضيــة، وحيثمــا توافــرت نواي

ثوريــة ُوِجــد تهريــب الكتــب.  

تهريب األفكار

ــة العديــد مــن األمثلــة األخــرى عــن تهريــب المخطوطــات خــارج دولــة خاضعــة للرقابــة بُغيــَة نْشــِرها فــي  ثمَّ

الخــارج، وتهريــب شــهادات مرئيــة لألحــداث الخطيــرة، مــن خــال الصــور الفوتوغرافيــة. وهنــاك طريقــة 

للنظــر إلــى التهريــب بوصفــه نشــاطًا نبيــًا.  

القيم االجتماعية: التهريب كمقاومة

مــن الســهل أن تبهرنــا بعــض شــخصيات عالــَم التهريــب التــي تبــدو مؤثــرًة أو صاحبــَة ســطوة، ولكــن فــي 

نهايــة المطــاف فــإنَّ الحصيلــة األساســية كانــت علــى األغلــب هــي الربــح المالــي.   

التهريب والُهِويةَّ

يتجــلَّ تعقيــد التهريــب مــن خــال كثــرة أنواعــه، كان يُنَظــر إليــه علــى أنــه عمــٌل دنــيء ونبيــل، قبيــح وبطولي، 

ثــْوري وِربْحــي، انحــراٌف اقتصــادي وِعمَالٌة بديلة.  
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___________________________________

القسم الثاني

إمبراطوريات التهريب

الفصل السابع

القرصنة الوطنية

ون والبراغماتيون ون المتقلبِّ المهربِّ

ض، وقائــد ســاحر، تاَجــَر الرجــل فــي العبيــد، واعتبــره بعضهــم  ب مفــوَّ ترســم أســطورة الفيــت مامــَح مهــرِّ

ــة إجابــٌة ترســم لنــا عالمــًا مــن الخيانــة  قرصانــًا. مــا هــي بُوصلــة الفيــت األخاقيــة ومعــه شــقيقه بييــر؟ ثمَّ

بيــن، مثــل  ــة مهرِّ ــة إجابــٌة تقــول إنَّ ثمَّ واالنتهازيــة، خيانــة األمــة والركــض وراء تحقيــق الربــح الشــخصي. وثمَّ

األخَويــْن الفيــت، بنــْوا عوالــم جديــدة بقوانينهــم الخاصــة. 

ون وطنيون مهربِّ

بيــن والجمــارك انطبــق هــذا علــى ســنوات  ــًا العاقــات بيــن المهرِّ ــد والغمــوض يَشــوبان غالب كان التعقي

الثــورة المضطربــة فــي كلٍّ مــن أوروبــا وأمريــكا، بــدءًا مــن الكفــاح األمريكــي لنيــل االســتقال، مــرورًا بالثــورة 

الفرنســية وعصــر نابليــون ونضــاالت االســتقال فــي أمريــكا الاتينيــة. 

التهريب الرسمي

ب هــو لوتريــل، الــذي  بيــه. كان هنــاك مهــرِّ ربمــا ال ينبغــي لنــا أن نتفاجــأ مــن قــرب التــاج البريطانــي مــن مهرِّ

بــًا لألنــواع الفاخــرة مــن الخمــور لمصلحــة األرســتقراطية،  ينحــدر مــن عائلــة نبــاء إيرلنديــة عريقــة، وكان مهرِّ

وحتــى للملــك. يكتنــف الغمــوض العاقــات بيــن البحريــة الملكيــة والمهربيــن، إذ يُشــوب العاقــَة كراهيــٌة 

مريــرة أحيانــًا، ولكــن مــع الكثيــر مــن االحتــرام. 

غموض تعامل الدولة مع التهريب أثناء السالم والحرب

فــي أوقــات األزمــات، وعندمــا يتعلــق األمــر بالمعــارك الفعليــة، احتاجــت الدولــة، وال ســيما البحريــة 

الملكيــة، إلــى أن يكــون المهربــون إلــى صفهــا. أصــدر قانــون النســيان لعــام 1782 عفــوًا عــن المهربيــن إذا 

قاتلــوا فــي الحــرب األمريكيــة.  

عوالم جديدة من الفرص لألخَوْين الفيت
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ضــة كانــت صفقــة فاوســتية أبرمتهــا  نــادرًا مــا كان يُمنــَح القراصنــة عفــوًا مجانيــًا، ولكــن الَقْرصنــة المفوَّ

ضــة ُتَعــدُّ أمــرًا فاضــًا ووطنيــًا، وأصبحــت إطــارًا  الدولــة بســبب ميلهــا إلــى القرصنــة. كانــت القرصنــة المفوَّ

للتهريــب.  أتاحــت الحــروب بيــن بريطانيــا وفرنســا فــي ســياق اســتعمار منطقــة البحــر الكاريبــي فرصــًا كبيــرة 

لرجــال يائســين وحيوييــن مثــل األخَويــْن بييــر وجــان الفيــت.  

باراتاريا

ضــة خدَمتــْه جيــدًا فــي  هنــاك اعتقــاد أن المــدة القصيــرة التــي أمضاهــا جــان قائــدًا لســفينِة قرصنــٍة مفوَّ

ضــون  ــَر القراصنــة المفوَّ أن يصبــح ملــك باراتاريــا. بــدأ جــان عملــه فــي خليــج باراتاريــا نحــو عــام 1809 أواًل وفَّ

قــوا عليهــا َعَلمــًا جديــدًا.  بــة، وجلبــوا الســفن المختطفــة ثــم علَّ الســلع المهرَّ

المهربون في معركة نيوأورلينز

بــه خــال القــرن الســابع عشــر، لكــن اتخــذت العمليــة شــكًا  تكيــفَّ األَخــوان الفيــت مــع التهريــب أثنــاء تقلُّ

ــرت الحــرب البريطانيــة األمريكيــة مســرحًا مناســبًا، وأمكنهمــا  آخــر عندمــا الحــت الصراعــات فــي األفــق.  وفَّ

فــي هــذه الظــروف االختيــار مــا بيــن الَقْرصنــة أو الوطنيــة.  

جزيرة غالفستون

لــم تــدْم وطنيــة األخويــن الفيــت طويــًا، فبعــَد أن حصــا علــى الشــرعية، وجــدا نفســيهما فقيريــن. كانــا 

ل تهريــب العبيــد شــأنًا أساســيًا.    بحاجــة إلــى التهريــب. ومــرة أخــرى شــكَّ

وفاة األخَوْين الفيت

ــر بعــد وصــول  ضــت المســتوطنة إلعصــار مدمِّ لــم تنعــم غالفســتون باٍلحمايــة كمــا تمتعــت بهــا باراتاريــا. تعرَّ

ــي بييــر، أثنــاء فــراره، فــي يوكاتــان،  المضاربيــن السياســيين والمهربيــن، وبعــد التخلــي عــن غالفســتون، ُتوفِّ

المكســيك، عــام 1821  ٍوفــي عــام 1823 لقــَي جــان حتْفــه.  

______________________________
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الفصل الثامن

العمل المعتاد

و نابليون اإلنجليز مهربِّ

“أناس رهيبون”  

نابليون بونابرت متذكرا ً المهربين اإلنجليز

وا بالمســتوطنات التجاريــة فــي إندونيســيا خــال القرنيــن  كان التجــار والمغامــرون اإلنجليــز الذيــن تشــبثَّ

ــو ســمعوا  الســادس والســابع عشــر المنغمســون فــي التهريــب، ســينهارون مــن فــْرِط عــدم التصديــق ل

مهــا نابليــون بونابــرت للمهربيــن اإلنجليــز عــام 1810. فــي تلك اللحظة وبموجب مرســوم  الدعــوَة التــي قدَّ

إمبراطــوري، صــارت دنكيــرك مفتوحــة أمامهــم. أنشــأ نابليــون مدينــة المهربيــن، للذيــن كانــوا فــي الظاهــر 

أعــداءه، يبــدو ذلــك ضربــًا مــن الخيانــة مــن جانــب المهربيــن، آِخذيــن بعيــن االعتبــار أن بريطانيــا كانــت فــي 

د بهــا تكاليــف  حــرب مــع فرنســا. إنــه عالــَم بونابــرت اآلَخــر ويُدعــى “عمليــة الجنيــه اإلنجليــزي” وســيلة يســدِّ

جيشــه المرتــَزق بالعملــة البريطانيــة.

لماذا عملية الجنيه اإلنجليزي؟

ــر مــن النقــود األخــرى، كان الفرنســيون يقاتلــون  ــةَّ أكث لمــاذا كان نابليــون يرغــب فــي الجنيهــات اإلنجليزي

ــةَّ أســهل.       ــة. والجنيهــات اإلِنجليزي ــاة اإلمــداد صعب ــذا كانــت قن اإلســبان والبريطانييــن، ول

مدينة المهربين

ــاس الرهيبــون” كلهــم إلــى غرافليــن كان  ــل “األن ــرو. لكــن نُق ــرك المــاذ األول، ومعهــا فيمي كانــت دنكي

ون تجــارًا  بمنزلــة ضربــة قويــة لمواِطنــِي دنكيــرك أن يفقــدوا التجــارة غيــر الرســمية، كان المهربــون يُعــدُّ

شــرعيين، بــل إنهــم ُمنِحــوا أوراقــًا رســمية، جلــب عشــرات آالف الجنيهــات اإلنجليزيــةَّ علــى متــن الســفينة 

“هــوب” ولــم يقتصــر األمــر فقــط علــى مينــاء فــي مدينــة المهربيــن.   

و الجنيهات اإلنجليزيةَّ من كنت وساسكس: مهربِّ

األساليب والتقنيات

الرســوم المرتفعــة المفروضــة علــى الصــوف، والقــرب مــن لنــدن والســاحل الفرنســي، جعلــت الســاحل 

الجنوبــي الشــرقي إلنجلتــرا منطقــَة تهريــٍب مثاليــًة منــذ العصــور الوســطى. الحقــًا كان الشــاي موضــوَع 

ــر والســلع الفاخــرة.   ــة الرئيســة، هــي الحري ب التهريــب، وباتــت الســلع المهرَّ
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الخيانة والوالء الَعَرضي

ــا طــرح  بيــن، لكــْن بغــضِّ النظــر عــن هــذا الدعــم، يمكنن ــف فئــات المجتمــع المحلــي بالمهرِّ ــْت مختِل احتَف

ل وبــكل وضــوٍح جيــوَش  ــة الجنيــه اإلنجليــزي تمــوِّ الســؤال التالــي: َألــم يكــن هــذا بمنزلــة خيانــة؟ كانــت عمليَّ

ــة إلــى فرنســا، وحملــوا أيضــًا أســرى حــرٍب  العــدو اللــدود لبريطانيــا. والمهربيــن جلبــوا الجنيهــات اإلنجليزيَّ

يــن، وُمراَســات تجاريــة، وغيرهــا مــن المعلومــات االســتخباراتية.  فارِّ

الوالء للمجتمع

كانــت عاقــات جــزر القنــال علــى الــدوام متناقِضــًة مــع التــاج البريطانــي، كان للجزر قوانيــن جمركية مختلفة 

، هــل  ابــة للمهربيــن. يكفــي النظــر إلــى إســحاق غوليفــر. بأنــه مهــرب طيــبِّ عــن بقيــة بريطانيــا، جَعَلهــا جذَّ

بنــا هــذا مــن َفْهــِم ثقافــة التهريــب البريطانيــة.    يقرِّ

التسلسل الهرمي للتهريب

لــم يكــن التهريــب فــي أواخــر القــرن الثامــن والتاســع عشــر محصــورًا بالمســالك المتضخمــة والمتاجــر 

َل أصحــاب المحــات التجاريــة، وأصحــاب األنزال،  الســرية، إذ توجــد فــي واجهــة المرافــئ أســواٌق علنيــة. ســجَّ

ــدة ومتناقضــة. طلباتِهــم لــدى المهربيــن. ثقافــة التهريــب كانــت معقَّ

ع في الحكاية ر غير متوقَّ تطوُّ

. لــم يكن نابليون  ثمــة خاتمــٌة لحكايــة عمليــةَّ الجنيــه اإلنجليــزي يمكــن تصويرهــا فــي ضــوء المســألة الوطنيةَّ

فٍقــط َمــن يحتــاج الذهــب، فعلــى الجانــب البريطانــي، كانــت هنــاك حاجــة إلــى عملــة يمكــن االعتمــاد عليهــا 

لإلنفــاق فــي عمليــات شــبه الجزيــرة األيبيريــة، وال يمكــن تصديــر الذهــب البريطانــي بشــكل قانونــي. جــزٌء 

ــل، ربمــا كانــت قصــة  مــن الحــل هــو شــراء الذهــب األجنبــي مــن لنــدن ومــن الخــارج الســتخدامه بالتموي

عمليــة الجنيــه اإلنجليــزي، لعبــًة مزدوجــة.

______________________________

الفصل التاسع

عوالم التهريب

من ريفر بليت إلى البحر األحمر

ث عــن الطبيعــة الزئبقيــة للمهــرب. اســتخَدَم الســير والتر ســكوت  ــة أمثلــة، فــي األســاطير واألدب، تتحــدَّ َثمَّ

شــخصيَة يواكينــز ليبنــَي عليهــا شــخصيَة ديــرك هاتريــك، كانــت الطلبــات علــى الســلع المهربــة فــي ديــل 



16 التهريب   |

طبيعيــة، هــي الحمايــة التــي يوفرهــا انخــراط الطبقــات المجتمــع العليــا. 

بوينس آيرس: اقتصاد التهريب في صميم الصميم

وصــل إلــى منطقــة ريفــر بليــت فــي عــام 1602 خــوان دي فيرغــارا، ومــع قدومــه تغيــرت كل أحــوال 

لــت تدريجيــًا، لمدينــة مهربيــن. وبحلــول عــام 1618 وتحــت إشــراف الحاكــم  بوينــس آيــرس المتعثــرة. تحوَّ

الفاســد دي غونغــورا، أصبــح كل اقتصــاد المدينــة تقريبــًا اقتصــادًا غيــر قانونــي.  

آرثر رامبو، تاجر األسلحة

لــم يهتــم آرثــر رامبــو بالســمعة األدبيــة التــي اكتســبها، وأصبحــت تجارتــه هــي التهريــب، الغريــب بالنســبة 

ــه ظــلَّ لفتــرة طويلــة تاجــرًا تقليديــًا، ولــم يكــن الشــاعر العبقــري بالتأكيــد  إلــى رامبــو، هــذا الشــاعر المتمــرد، أنَّ

مهربــًا زئبقيــًا. لــم يكــن معروفــًا فــي ســتينيات القــرن التاســع عشــر، لــدى وصولــه، تحقيــق أربــاح أكبــر فــي 

ى برامبــو إلــى امتهــان التهريــب؟   المجــال غيــر الرســمي هــو الــذي أدَّ

______________________________

الفصل العاشر

إمبراطورية الظل

ب في الصين نشر اإلدمان على األفيون المهرَّ

مــت التجــارة بشــكل هائــل، وبــدأت  بــدأ تهريــب األفيــون إلــى الصيــن فــي نهايــة القــرن الثامــن عشــر. وتضخَّ

ثــروات التجــارة ترتفــع مثــل طفــرة العاصفــة. أدمَنــِت المدينــة. 

السنوات المبكرة لتجارة األفيون

زت التجــارة بيــن الصينييــن، من جانب المســتهلك،  علــى الرغــم مــن أن األفيــون ليــس أصيــًا فــي الصيــن، تعــزَّ

ِت القيود المفروضة لفترة وجيزة على واردات التبغ إلى أن يســتخدم األفيون. الكثير من المســؤولين  أدَّ

ــة، وأصبــح الشــاي  قــوا مكاســَب فــي تجارتــه. وفــي بريطانيــا كانــت المبالــغ هــي المهمَّ الصينييــن حقَّ

المشــروَب الوطنــي البريطانــي.   

ة تجارة “َلي ذراع “ حرَّ

شــهدت هــذه التجــارة، التــي أصبحــت اآلن رســميًا غيــر قانونيــة لكنهــا مباحــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى، 

ــًا يلغــي احتــكار شــركة الهنــد الشــرقية  انطاقتهــا عندمــا أصــدرت حكومــة الهنــد فــي عــام 1833 قانون
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للتجــارة مــع الصيــن، أصبــح شــعارها التجــارة الحــرة. 

الخطُّ األمامي في تهريب األفيون

مــع نمــوِّ التجــارة، تضاَعــَف عــدد الســفن المتســلمة والقــاع العائمــة. المرحلــة التاليــة مــن العمليــة كان 

يتــم تســهيلها بدفــع رشــاوى للمســؤولين، فــي جمــارك وامبــوا عنــد تســلم األفيــون.

التحرك الصين

فــي عــام 1836 حظــر اإلمبراطــور الصينــي اســتيراَد األفيــون، وعــام 1839 أصــدر الكابتــن إليــوت، كبيــُر 

المشــرفين علــى التجــارة، أوامــَره للتجــار البريطانييــن بتســليم مــا لديهــم مــن أفيــون. 

االستعداد للحرب

كانــت هنــاك مجموعــة مــن ردود الفعــل المحتَملــة علــى أحــداث مصانــع كانتــون، وكان إليــوت متــرددًا 

ــًا لحكومــة صاحبــة الجالــة التــي كانــت فــي معظــم األوقــات تعانــي نقصــًا فــي  ولكــن بوصفــه ممثِّ

األمــوال، استســلم إليــوت فــي مواَجهــة تســونامي دوافــع الربــح، وعــام 1840 نظــر أســطوٌل بريطانــي 

ــع. صغيــر لتلقيــن الصينييــن درســًا يســمحون بْعــَده لتجــارة األفيــون بالتوسُّ

حرب األفيون األولى: 1840 - 1842

كان إليــوت قــد حظــر علــى ســفن األفيــون الدخــوَل إلــى المنطقــة، لكــن هــذا لــم يــردع المهربيــن الذيــن 

غــوا المخــدرات بأســعار منخفضــة وســمح إليــوت بالتجــارة الحــرة لألفيــون. كان مأزقــه اقتصاديــًا، ألنــه  فرَّ

جمــع األمــوال للحــرب مــن خــال بيــع الســندات، والذيــن سيشــترونها تجــار األفيــون، أنهــت معاهــدة 

نانكينــغ الحــرَب ومنحــت بريطانيــا الحــقَّ بالتجــارة.   

العمل المعتاد

قــت تجــارة  لــم ُتَشــنَّ الحــرُب ُبْغيــَة إعــادة التجــارة بقــدِر ضمــان اســتمرارها. واســتمرت التجــارة بالنمــو، وحقَّ

الرقيــق مــن أفريقيــا إلــى البرازيــل والواليــات الجنوبيــة األمريكيــة انتعاشــًا بســيطًا.  

حرب األفيون الثانية: 1856 - 1860

بــاَع نهــٍج عدوانــي لتســهيل التوســع فــي التجــارة، ومــن َثــمَّ معالجــة العجــز.  لــت الحكومــة البريطانيــة اتِّ فضَّ

طــت فرنســا وأمريــكا فــي تهريــب األفيــون، وكانتــا  كانــت فكــرة نشــوب حــرب جديــدة، هــي الحــل، تورَّ

َطهمــا. وغــْزِو بكيــن، فتضاَعفــت واِردات األفيــون.    تنكــران تورُّ
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______________________________

الفصل الحادي عشر

اإلصالح والمقاومة

كثيٌر من األفيون، قليٌل من الشاي

ُتَعــدُّ الحدائــق النباتيــة الملكيــة فــي كيــو واحــدًا مــن أركان لنــدن األكثــر هــدوءًا غيــَر أن هــذا الصفــاء 

ي إلــى  بــًة، كان مــن شــأنها أن تــؤدِّ َنــت حدائــق كيــو نباتــاٍت مهرَّ والســلطة يخُفيــان ماضيــًا شــريرًا، فقــد خزَّ

البريطانيــة. ازدهــار اإلمبراطوريــة 

تهريب أفيون مالوا: ِحَيل وطرق

م عمــار فاروقــي، فــي كتابــه “التهريــب كتخريــب” ســردًا للعمليــة.  كيــف كانــت تتــم عمليــة التهريــب؟ يقــدِّ

قــد يتــم النقــل الســري األنموذجــي مــن خــال إخفــاء األفيــون ضمــن شــحنات مــن الحبــوب أو القطــن. 

ــَب المناطــق البريطانيــة.  وبشــكل عــام، يحــاول المهربــون تجنُّ

الجانب اآلخر من الخليج.

فتــح البريطانيــون بومبــاي لعبــور األفيــون فــي ثاثينيــات القــرن التاســع عشــر. حتــى قبــل ذلــك، مــرَّ األفيون 

ســرًا عبــر بومباي.  

التأمل، مع كوب من الشاي

لون ون في بومباي ودامان من تحويل اإلمدادات، كانوا يشكِّ َن مهربو األفيون المنَشقُّ تمكَّ

ى إلــى خــرق احتكارهــا  ِري مالــوا الذيــن قاَوُمــوا القنــوات البريطانيــة وتجاوزوهــا، مــا أدَّ إزعاجــًا مقاَرنــًة بمصــدِّ

المربــح للغايــة. الرأســمالية هنــا، ســواء مــن خــال احتــكار شــركة الهنــد الشــرقية، أو عبــر العقيــدة الجديــدة 

للتجــارة الحــرة، كانــت ضروريــًة لمواصلــة التوســع.  

مهمة روبرت فورتشن األولى لتهريب الشاي

لــدى فورتشــن مهمــة محــددة، حيــن وصــل إلــى شــنغهاي هــي العثــور علــى أفضــل أنــواع بــذور وشــتات 

الشــاي األخضــر واألســود وتهريبهــا.  

رحلة فورتشن الثانية إلى الداخل
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كانــت محاَولــة فورتشــن الثانيــة أكثــر طموحــًا كان هدفــه هــو البحــث عــن مصــدر شــاي بوهيــا األســطوري، 

نــات مــن كل المعــدات التــي يســتخدمها المزارعــون  ــَن مــن الحصــول علــى عيِّ ومــن خــال مســاِعَدْيه، تمكَّ

ــًا بالمعرفــة والمعــدات.    الصينيــون. وهكــذا عــاد، محمَّ

األثار المترتبة على إعادة زراعة الشاي

ــا علــى زراعــة الشــاي مــن خــال  ــار المترتبــة علــى اســتياء بريطاني ــًا. واآلث ــدَّ تهريــب الشــاي عمــًا وطني ُع

ــزارع الهنــد الغربيــة  التهريــب كانــت محسوســة فــي العالــم. والحاجــة لشــرب الشــاي بالســكر تعنــي أن َم

ظلــت حيويــًة لإلمبراطوريــة. 

______________________________

الفصل الثاني عشر

الثورات الصناعية

العبيد والكينا والمطاط والتكنولوجيا

ــًا،  ــر المشــروعة، ثاني ــة وأصولهــا غي ــة األمريكي ــورة الصناعي  سأســتفيد مــن أربعــة تطــورات: األول هــو الث

ُيناَقــش التهريــب بوصفــه عنصــرًا مــن عناصــر النمــو الصناعــي. ثالثــًا، فيمــا يتعلــق باإلنتاجيــة، هنــاك مثــال 

َل موردًا  تهريــب الكينــا، الفعــال فــي المعركــة ضــد الماريــا. وأخيــرًا، عمليــة إعــادة الزراعــة الســرية لنبــاٍت شــكَّ

بالــَغ األهميــة فــي التصنيــع وهــو المطــاط.   

حياة زراعة أم مغاَمرة تهريب؟

نشــر ويــكام عــام 1872 كتابــًا بعنــوان: “مذكــرات أوليــة عــن رحلــة بريــة مــن ترينيــداد إلــى بــارا فــي البرازيــل” 

ــاط. وســمع أخبــارًا  كان ويــكام قــد عــاد إلــى غابــات األمــازون، كان ينــوي أن يعيــش حيــاَة مــزارع وجاِمــع مطَّ

ــة،  ــة الملكي ــق النباتي ــد للحدائ ــر الجدي ــَم طموحــه. فتواصــل مــع المدي ــدن، فتضخَّ ــه فــي لن عــن نشــر كتاب

جوزيــف هوكــر، وتــم االتصــال بويــكام عبــر القنصــل، لشــراء بــذور المطــاط وشــحنها إلــى كيــو، وهكــذا 

ــة. أصبحــت زراعــة المطــاط غيــر المشــروعة مهمــة ُمِلحَّ

مهمة ويكام للتهريب

ب بــذور المطــاط مــن األمــازون، ففــي عــام 1873 أحضــر تشــارلز 2000 بــذرة إلــى  لــم يكــن ويــكام أول مهــرِّ

ــَف مكتــب الهنــد ويــكام الحصــول علــى عشــرة آالف.         لنــدن، تــم تهريبهــا، وكلَّ

تداعيات عالمية
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لــم ينبــت ســوى ألفيــن مــن أصــل ســبعين ألــف بــذرة، كان ذلــك كافيــًا، وبعــد زراعتهــا فــي ســنغافورة 

ومااليــا وبورمــا وســيان كانــت نهايــة طفــرة المطــاط األمازونيــة حتميــة.  

التهريب والتصنيع اليوم

اســتمرَّ التهريــب، بوصفــه واحــدًا مــن عناصــر عمليــة التصنيــع، علــى قــدٍم وســاٍق فــي القــرن العشــرين. تشــير 

األمثلــة إلــى أن أنــواع التجســس والتهريــب الصناعــيَّ اليــوَم لهــا أصــوٌل تاريخيــة.  

______________________________

القسم الثالث

عالم من التهريب

الفصل الثالث عشر

تهريب الثقافة

الكنوز المنهوبة

لــت بنشــر األفــكار واالتجاهــات، كانــت مهمــة بالنســبة لغيرهــا ليــس  الثــورة الصناعيــة الجديــدة التــي عجَّ

هــا اللعبــُة المزدوجــة فــي نهــب وتهريــب الِقَطــع األثريــة القديمــة مــن البلــدان األخــرى. ربمــا كان هــذا  أقلَّ

التطعيــم الثقافــي الجــريء، هــو المكافــئ الفنــي لتهريــب البهــارات أو الشــاي، التــي ســبق وأن أحدثــت 

تغييــرًا جوهريــًا فــي الهندســة االقتصاديــة والسياســية للعالــم. هنــاك أوجــه تشــاُبه فــي تبريــر اإلجــراءات، 

ز  ــة َمشــاع. فحريــة الوصــول إلــى “التــراث العالمــي” ُيعــزَّ فبعضهــم طــَرَح فكــرَة أن هــذه العناصــر ملكيَّ

عــاءاٍت ُمفاُدهــا أن الُجنــاة كانــوا ينقــذون شــيئًا مــن االنقــراض لمصلحــة البشــرية. إن مــا أحَدَثْتــه هــذه  بادِّ

األعمــال المثيــرة للجــدل هــو تفكيــُك جــزٍء مــن العالــم، وإعــادُة تجميعــه فــي مــكاٍن منهــا، كان نهبــًا، حتــى 

بــات فــي قصــور الثقافــة الرائعــة فــي أوروبــا أو أمريــكا الشــمالية َيْغوينــا بالتفكيــر  إْن كان عــْرُض هــذه المهرَّ

فــي أنهــا بمكانهــا الصحيــح. 

تهريب الكنوز األثرية

ــات قبــل أن تصــل إلــى متحــف أو  بــة بسلســلٍة مــن التنقُّ فــي هــذه األيــام، تمــرُّ القطعــة األثريــة المهرَّ

ــي تجميــع اآلثــار. وال يــزال الشــرق األوســط منطقــًة خصبــة للمهربيــن. وهــواة التجميــع.   محبِّ

تهريب الثقافة
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بت ميــزُة الحصانــة مــن  ــًا مــا تســبَّ المشــاركة الدبلوماســية واضحــة أيضــًا فــي تجــارة موقــع ســيبان، وغالب

التفتيــش فــي وضــع مســؤولي الســفارة فــي دائــرة الشــبهات.   

أسواق وقوانين

ُأِقــرَّ عــدٌد مــن القوانيــن علــى المســتوى الدولــي، تهــدف إلبطــاء تجــارة التهريــب. كاتفاقيــة اليونســكو    

بشــأن وســائل حظــر اســتيراد وتصديــر ونقــل ملكيــة الممتلــكات الثقافيــة بصــورة غيــر مشــروعة.   

ب البارانويا والهيبة: التأثيرات الحقيقية والرمزية للفنِّ المهرَّ

ة أم فــي اإلجــرام، فإنــه يميــل  َط فــي الخطابــات الرومانســيَّ نــادرًا مــا يكــون التهريــب محايــدًا، وســواء أتــورَّ

نــًا مــن هــذا األســطورة.   ب ليــس محصَّ إلشــعال قــدر مــن اإلثــارة فــي دواخلنــا. الفــن المهــرَّ

كتائب الغنائم السوفييتية

ِم الجيــوش الســوفييتية فــي ألمانيــا وأوروبــا الشــرقية، كان النهــب مســتباحًا، ُأنِشــئت كتائــب  مــع تقــدُّ

الغنائــم الســوفييتية نهايــَة الحــرب العالميــة الثانيــة لنقــل جــزء كبيــر مــن ثــروة ألمانيــا الثقافيــة.  

الفصل الرابع عشر

هروب الكبار

الرايخ الثالث يهربِّ نفسه إلى األرجنتين

ــًا عبــر جبــال البرانــس إلــى  ــَه العديــد مــن النازييــن جنوب ــار عــام 1945 توجَّ عندمــا بــدأ الرايــخ الثالــث باالنهي

ــي الباســك.   ب ــور الحــدود. بإشــراف مهرِّ ــن عليهــم عب إســبانيا الفاشــية، ويتعيَّ

هروب الكبار: فرار النازي

فــي الطــرف األطلســي لجبــال البرانــس، اســتمر تهريــب البشــر حتــى نهايــة الحــرب، وُأنِجــزت بالفعــل بعــض 

ــن فــروا مؤخــرًا مــن أراضــي  ــن ممَّ ــد، كان مطعــم هورشــر ملتقــى للكثيري األعمــال األساســية. فــي مدري

المحــور ويبحثــون عــن ممــر ســري يمضــي بهــم. 

محور آخر

كان مســار الهــروب الفاشــي إلــى أمريــكا الجنوبيــة مدهشــًا وواســع االنتشــار جغرافيــًا، كتــب الصحفــي 

األرجنتينــي أوكــي غونــي الروايــة الحاســمة لهــذه العمليــة الطموحــة لتهريــب البشــر فــي كتابــه “أوديســا 

ــل آمالهــم المســتمرة.         ــأس الهاربيــن فحســب، ب ــة 2002” وال يصــف ي الحقيقي
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نشر الظالم: مسار دول الشمال

ب المبكر للتكنولوجيات عبر المحيط األطلســي،  يمكن مقارنة النقل الســري للنازيين إلى األرجنتين بالتســرُّ

رة.    وأصبحــت عمليــة التهريــب ومباِشــرة، حيــث كانــت تعتمد على وثائق مزوَّ

الحلقة السويسرية

ُط سويســرا فــي تهريــب الفاشــيين كان أعمــق، وكان الرجــل الرئيــس وراء العمليــات السويســرية هــو  ــورُّ ت

ــر.   ــر، األلماني-األرجنتينــي، وقائــد فريــق القــوات الخاصــة ســابقًا، ووكيــل همل كارلــوس فولدن

المسار الكرواتي/الفاتيكاني

ل مفاجــأة، فاألمــُر األكثــر إثــارًة للصدمــة  إذا كانــت مشــاركة الســويد وسويســرا فــي تهريــب النازييــن تشــكِّ

يظــلُّ تواُطــَؤ الفاتيــكان. أصبــح هــذا المســار معروفــًا باســم الطريــق الرومانــي.  

الفصل الخامس عشر

األسواق السوداء

كل ما تريد بسعر جيد

مــع اقتــراب الحــرب العالميــة الثانيــة مــن حالــِة جمــوٍد والمواَجهــة بيــن الشــرق والغــرب، ظهــرت األســواق 

الســوداء فــي جميــع أرجــاء أراضــي المحــور. فمــا طبيعــة العاقــة بيــن الدولــة والتهريــب؟

عاَلم األعمال في غارميش وُنُزل الحصان األبيض

ــُزل الحصــان األبيــض بميــزة كبيــرة، فــكان المقــر الرئيــس غيــر الرســمي  مــن وجهــة نظــر التهريــب، يتمتــع ُن

ــُزل الحصــان األبيــض.   لكثيــٍر مــن أعمــال التهريــب والســوق الســوداء يقــع فــي ُن

“اآلِخرة” غير الرسمية لفن الغنائم السوفييتي

َحــف التــي انبثقــت تحــت رعايــة الــروس لتبيــع اللوحــات  ظهــرت فــي األيــام األولــى لاحتــال بعــُض متاجــر التُّ

ــل مبــاَدرًة فرديــة.    القديمــة والفنيــات الثمينــة. بــدت المتاجــر وكأنَّ كًا منهــا يمثِّ

التوريد والتداول اليوم

ي أســواق العالــم اليــوم، إن إحــدى الطــرق  فــة التــي تغــذِّ بــة والمزيَّ ال يفســر الكــمَّ الهائــل مــن المــواد المهرَّ

ــل بظهورهــا للبيــع فــي األســواق الحــرة.    التــي تجعــل الســلع رخيصــًة للمهربيــن تتمثَّ
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فعالية تكلفة قنوات التهريب

ــل التهريــب واالبتــزاز األســود/الرمادي جــزءًا مــن العولمــة، ألنــه قــادر علــى تســريع العــرض. لقــد أصبحت  يمثِّ

ساســُل اإلمــداد أكثــَر تطــورًا، والتهريــب إلــى الســوق الســوداء حاذقًا اســتراتيجيًا. 

النظام “د”

ُيعــَرف التهريــب باســم النظــام “د”، حيــث يشــير الحــرف D إلــى débrouillards أِي األشــخاص الذيــن 

يتمتعــون بالحيلــة والدوافــع الذاتيــة، والذيــن يشــاركون فــي اقتصــاد االرتجــال

األسواق السوداء والرمادية والزرقاء حول العالم

ــص مــا، أو يهيمــن ســبب معيــن  ــر. قــد َيُســود تخصُّ تختلــف نســبة الرمــادي واألســود مــن مــكاٍن إلــى آَخ

ــرى.       ــة مــع المتاجــر الكب لظهــور الســوق. ويظهــر بعضهــا خــارج المــدن، كمجمعــات متوازي

غير الرسمي يالمس الرسمي

قــد تنــدرج معظــم األنشــطة الموصوفــة فــي هــذا الفصــل تحــت عنــوان تجــارة اقتنــاص الفــرص الحــرة، أو 

ــة.   ــح الفــردي، أو التجــارة الرثَّ التربُّ

______________________________

الفصل السادس عشر

إلى الجنوب والجنوب الشرقي

ة وشرايين الهند الصينية ة األفيونيَّ الخطوط الجويَّ

ــة الفيتناميــة الجنوبيــة وقــوات الوس و)كذلــك القــوات الفرنســية واألمريكيــة(  اعتمــدت القــوات الجوي

ب األفيــون عليهــا  اعتمــادًا كبيــرًا علــى الطائــرة الرائعــة ســي- 47 داكوتــا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة. وُهــرِّ

باإلضافــة إلــى نقــل اإلمــدادات الحربيــة.   

ممرات التهريب الجوي

عــادًة مــا يكــون مســار التهريــب عبــارة عــن سلســلة مراحــل متاحقــة شــبيهة بســباقات التتابــع، تنطلــق مــن 

المرتفعــات المزروعــة باألفيــون وصــواًل إلــى الســوق.  

خلفية تجارة األفيون في جنوب شرق آسيا
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ــار ظــلَّ فــي  صحيــٌح أن تجــارة األفيــون األوروبيــة انتهــت فــي الصيــن، لكــنَّ إرثــًا قويــًا مــن اإلدمــان واالتجِّ

بــوه إلــى الهنــد الصينيــة الفرنســية وإلــى تايانــد،  شــرق وجنــوب شــرق آســيا. زرع الصينيــون األفيــون، وهرَّ

لكــن علــى الرغــم مــن تزايــد اإلنتــاج فــي جنــوب شــرق آســيا، فــإن أســواق األفيــون األوروبيــة واألمريكيــة 

كان مصدُرهــا، لفتــرة طويلــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. 

السنوات األولى للطريق الجنوبي: أسلحة َتْدخل وأفيون َيْخرج

ط وكالــة المخابــرات المركزيــة مــع الكومنتانــغ، وبتيســير  أصبــح طريــق التهريــب الجنوبــي ممــرًا جويــًا مــع تــورُّ

مــن الشــرطة التايانديــة باشــرت “عمليــة الــورق” التــي بــدأت عــام 1951 تزويــَد قــوات الكومنتانــغ فــي 

بورمــا. كانــت تجلــب أفــرادًا مــن قــوات الكومنتانــغ إلــى مونــغ هســات قلــب مــا ســيصبح منطقــَة زراعــة 

ــغ مــرًة  ــًة لخــط اإلمــداد باألســلحة ضــخ الكومنتان األفيــون فــي المثلــث الذهبــي. أصبحــت بانكــوك بواب

أخــرى فــي مونــغ هســات بعــد قضــاِء فتــرٍة فــي تايــوان، كان لديهــا مهبــُط طائــراٍت، وهكــذا بــاَت اآلن 

يــًا تبــاُدل األســلحة مــع المخــدرات. يمكــن جدِّ

تخديم سايغون: الطريق الجنوبي الشرقي

كان الطريــق اآلخــر، المتجــه إلــى الجنــوب الشــرقي، ذا طابــع مختلــف، فقــد كان منــذ البدايــة تقريبــًا بمنزلــِة 

قنــاِة تهريــٍب ترعاهــا الدولــة. فــي البــدء كان األفيــون، ومــن َثــمَّ الهيرويــن والمورفيــن.      

الخطوط الجوية األفيونية

الخطــوط الجويــة األفيونيــة هــو االســم الــذي ُيطَلــق غالبــًا علــى مجموعــة متنوعــة مــن شــركات النقــل 

َبــت األفيــون إلــى ســايغون.   الجويــة الكورســيكية الصغيــرة، التــي انطلقــت مــن الوس وهرَّ

سالح الجو الفيتنامي والتهريب

كان نغويــن كاو كــي واحــدًا مــن رجــال ســاح الجــو الفيتنامــي الجنوبــي، وكان نائــب المشــير الجــوي، 

وبيــن عاَمــْي 1965 و1967 مــاَرَس ســلطته كرئيــس للــوزراء علــى البــاد، وعلــى تجــارة األفيــون. لــم ينقــل 

ب.    الســاح الجــوي األفيــون فحســب، بــل أيضــًا الذهــب المهــرَّ

جيش الوس

كان يديــر الوس رجــال لــم يهتمــوا، بــأنَّ نشــاطها الرئيــس غيــُر مشــروع. ومــن الممكــن اعتبــاُر الوس، 

والهيرويــن. األفيــون  بتجــارة  ُتعَنــى  مؤسســًة 
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حرب أفيون عام 1967

لــم تكــن هــذه المعركــُة  أكثــَر مــن ومضــٍة فــي عمــوم القتــال فــي الهنــد الصينيــة فــي ذلــك الوقــت، خاصــًة 

ل الجيوسياســي لتهريــب األفيــون. فــي الوس، لكنهــا كانــت مهمــًة جــدًا مــن حيــث التحــوُّ

ة خطوط وكالة المخابرات المركزية األمريكية الجويَّ

ــس وقائــد جماعــة “النمــور الطائــرة” ببيــع شــركة  فــي عــام 1950 قــام الجنــرال كليــر تشــينولت، مؤسِّ

الطيــران الخاصــة بــه إلــى وكالــة المخابــرات المركزيــة كانــت تلــك بدايــًة لشــبكة مــن شــركات الطيــران 

متهــا الوكالــة لمــا يزيــد عــن 40 عامــًا وكان  ذ المهمــات الَقــِذرة التــي نظَّ المملوكــة لألشــخاص التــي ســتنفِّ

شــعارها الرســمي هــو “أي شــيء، فــي أي مــكان، فــي أي وقــت”. 

الحرب السرية

قامــت شــركٌة ُتْدعــى فيتنــام المدرجــة فــي واشــنطن ) أفييشــن إنفســتورز( بتهريــب عمــاء لوطنهــم فــي 

فيتنــام الشــمالية. كانــوا فــي معظــم األحيــان يحملــون معهــم كذلــك أطنانــًا مــن األســلحة.

إير أمريكا

ــاِري شــركِة الطيــران الشــهيرة هــذه، المرتبطــة بوكالــة المخابــرات المركزيــة األمريكيــة، “أن  مــا كان لطيَّ

يرفضــوا تشــكيَل فريــِق إنقــاذ”، ولكــن كمــا يخبرنــا كريســتوفر روبنــز فــي كتابــه “إيــر أمريــكا: القصــة الحقيقيــة 

ــة لوكالــة المخابــرات المركزيــة األمريكيــة” كانــوا غالبــًا مــا كان الطيــارون ينقلــون الصناديــَق مــن دون  المدويَّ

رات قلــًة مــن الطياريــن. بــو المخــدِّ أن يعرفــوا محتوياتهــا. وكان مهرِّ

______________________________

الفصل السابع عشر

تناقضات الحرب الباردة

التحليق في عواصف أمريكا الوسطى

ِط وكالــِة المخابــرات المركزيــة فــي أمريــكا الوســطى؟  األســباب  لمــاذا ال تــزال الشــكوك ُتثــار حــول تــورُّ

بوجــوِد عــدٍد أكبــر مــن مهربــي المخــدرات المشــتغلين بالدعــم األمريكــي لقــوات الكونتــرا.   

مسرح المخدرات في األمريكتين

، وعــن شــخصيات مثــل بابلــو  ســمع الكثيــرون عــن التنظيــَم كارتــل ميديليــن وكارتــل كالــي الكولومبــيَّ
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ــل كالــي مــن خــال إبقــاء  ــدر ريفــاس، خــال القــرن الماضــي اســتطاع كارت ــا، وكارلــوس لي إســكوبار غافيري

ــَة الكارتــات  همــا راحــا ضحيَّ ــق فــي نهايــة المطــاف نتائــَج أفضــل مــن مناِفســه لكنَّ رأســه منخفضــًا أن يحقِّ

قــت عليهمــا.   المكســيكية التــي تفوَّ

ع إلى خارج المشهد المتشابك: العملية كوندور التوسُّ

كانــت العمليــة كونــدور واحــدًة مــن أوائــل االســتراتيجيات الجويــة التــي بــَدْت فــي الظاهــر واضحــًة   تمامــًا، 

ل العملية في حملِة رشِّ مبيداٍت من الجو لمحاصيل الماريجوانا، وكذلك بعض محاصيل األفيون،  وتتمثَّ

َب الطيــارون المكســيكيون علــى  غالبــًا فــي جبــال كوليــاكان وســونورا المكســيكية فــي عــام 1975 . تــدرَّ

َبهــا ُعْضــوان مــن وكالــة  هــذه المهمــة 9 علــى يــد مؤسســة إفرغريــن إنترناشــونال أفييشــن، فــي صفقــٍة رتَّ

المخابــرات المركزيــة، وفــي عــام 1978 رفَضــِت الســلطاُت المكســيكية الســماَح لألمريكييــن بالطيــران 

ــق مــن النتائــج.   فــوق منطقــة التطهيــر للتحقُّ

الشبكات الجوية للكارتالت وشركائها

ــران، علــى الرغــم مــن أن  ــًا بالطي ــد المخــدرات علــى عاقــٍة غالب ــة الوســطى بتوري كانــت الحلقــة األمريكي

ــة، أو عبرهــا.   ــران المجدول ــة حــول بْســِط النفــوذ فــي شــركات الطي األمــر تمحــور فــي البداي

قوات الكونترا

أنشــأ الرئيــس ريتشــارد نيكســون عــام 1973 وكالــَة مكافحــة المخــدرات ُبْغيــَة التركيــز علــى الحــرب علــى 

المخــدرات، جــاءت هــذه الخطــوة محاَولــٍة لضبــط تــواُزن األمــور، لكــن تأثيرهــا اقتصــر آنــذاك علــى طــرِد 

الحلقــة الفرنســية-الاتينية لتوريــد تناُقضــات الحــرب البــاردة. 

اللوجستيات األمريكية

كان العديــد مــن عمليــات تهريــب الماريغوانــا األمريكيــة فــي أمريــكا الاتينيــة خــال ســبعينيات القــرن 

ــة التــي يتمتــع بهــا المهــرب/ د مضــاد للثقافــة، يبــدو أن المواصفــات الزئبقيَّ الماضــي قائمــًة علــى تمــرُّ

العميــل علــى مــر القــرون قــد وصلــت إلــى أقصاهــا فــي صراعــات أمريــكا الوســطى.

القواعد

يصــف كريســتوفر روبنــز فــي كتابــه الصــادر عــام 1979 بعنــوان “إيــر أمريــكا”  كانــت قواعــد هنــدوراس 

ــٍف للمهربيــن.   الجويــة تعــجُّ بالعســكريين، لكنهــا فــي كوســتاريكا كانــت أيضــًا محطــَة توقُّ

دعم جوي مخصخص
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لــم تظهــر التفاصيــل الماليــة للعمليــات الســرية فــي الوس كمــا جــرى فــي أمريــكا الوســطى حيــن كشــف 

ــل فــي كتــاب “سياســة الكوكاييــن” كانــت هنــاك أربــع  تقريــر كيــري حســابات دقيقــة، حســبما هــو مفصَّ

شــركات مخُصَخصــة تعمــل لمصلحــة وكالــة المخابــرات المركزيــة، وكان لــكلٍّ منهــا عاقــٌة بشــكٍل أو بآَخــر 

ــة منــه.   بتهريــب الكوكاييــن أو غســل األمــوال المجنيَّ

إعادة النظر في شبح غوار المخدرات

ــن يعملــون لمصلحتــه في الواليات  زعيــم كونتــرا قــوات نيكاراغــوا الديمقراطيــة. أحــد داعميــه الرئيســين ممَّ

ــَن مــن االســتفادة مــن ازدهــاِر تجــارِة تاِجــر مخــدرات أمريكــي  المتحــدة هــو النيكاراغــوي بانــدون، الــذي تمكَّ

ــز الــذي اجتمعــت فيــه الدولــة والمهربون.    أفريقــي، فهــو الحيِّ

______________________________

الفصل الثامن عشر

بات الحرب مهرَّ

“التجارة”  األمريكية والماس األفريقي

بــات الحــرب” واضحــًا فهــي المــواد التــي تهــرب مــن أجــل شــنِّ الحــروب وإدامتهــا، والتــي  يبــدو تعريــف “ُمَهرَّ

ب، بموجــب القانــون الدولــي، بإضــراِر  رهــا دولــٌة محايــدة إلــى أحــد طرفــي الحــرب، ومــن َثــمَّ تتســبَّ توفِّ

دة.      ي إلــى إلغــاء حياديــة الدولــة المــورِّ الطــرف اآلَخــر، مــا يــؤدِّ

مماَرسات التهريب قبل حرب االستقالل األمريكية

لمــاذا أثبَتــِت الواليــات المتحــدة مهارتهــا فــي التهريــب كممارســة للجغرافيــا السياســية؟  ربمــا هنــاك أمــٌر 

ر أمريــكا ذاتهــا يعنــي أن التهريــب يجــري فــي شــرايينها.  مــا فــي تاريــِخ تطــوُّ

حرب االستقالل

مثلمــا كانــت الدوافــُع السياســية واالجتماعيــة النــدالع حــرب االســتقال األمريكيــة بمنزلــة احتجــاٍج ضــد 

ــف.   الضرائــب يعــاِدل إرادَة الثــورة، فــإن التهريــب هنــا كان مزيجــًا مــن تكديــِس األســلحة وتحفيــِز الربــح المكثَّ

بات الحرب األهلية مهرَّ

بــات فــي الحــروب، مــن حيــث مســبباتها واســتمرارها ونتائجهــا، حدث ذلك في ســيراليون.  ــة المهرَّ إن محوريَّ

بات”.     بــات الحــرب، كانــت الحرب “حــرَب مهرَّ وبــداًل مــن أن يكــون الصــراع مليئــًا بمهرَّ
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مشكلة الماس في أفريقيا

ــة شــركٌة ُتْدعــى شــركة دي بيــرز، ســيطرت علــى صناعــة المــاس، وســرعاَن مــا نمــا حافــٌز لتهريبــه. ُيَعــدُّ  ثمَّ

ــَة المثلــى للجريمــة المنظمــة، لتمويــل المخــدرات واالتجــار باألســلحة.  المــاس العمل

من المحلية إلى العالمية: قصص الطيران والصيد والشبكات 

لــة عــن الشــبكات الدوليــة  بــو المــاس” خريطــًة مفيــدة، إال أنهــا ال تعطينــا صــورًة مفصَّ يرســم كتــاب “مهرِّ

لتهريــب المــاس غيــر المشــروع.  

سيراليون: حرب التهريب

ضمــن اســتطاٍع لتأســيس “المنظمــة الدوليــة ألمــن المــاس”  الموصوفــة فــي كتــاب فليمنــغ، زاَر رئيــُس 

وكالــة االســتخبارات البريطانيــة MI5 الســابق، المناطــق الرئيســة المنِتجــة للمــاس فــي أفريقيــا لتقييــم 

مشــكات التهريــب. فغالبــًا ســياٍج يحيــط بالمناجــم، وهــو ســرُّ ســهولِة تهريبــه. 

المتاجرون بالمحظورات والشبكات: ليبيريا

حظــَر قــرار صــادر عــن األمــم المتحــدة عــام 2001 اســتيراَد المــاس “الليبيــري”  إذ رأت الجبهــُة المتحــدة 

الثوريــة فــي أســواق مونروفيــا الوســيلَة لتبديــل المــاس بأمــواٍل أنظــف، أو مقابــَل األســلحة.   

بات الحرب في القرن األفريقي مهرَّ

ــعت خــال حــرب الصومــال، مــن  أســفرت ألعــاُب الحــرب البــاردة عــن خطــوِط إمــداِد أســلحٍة مــن الخــارج توسَّ

بــات الحــرب. دعمــت إثيوبيــا الحكومــَة الفيدراليــة االنتقاليــة، ودعمــْت إريتريــا اإلســاميين  خــال تزويــد مهرَّ

أصبحــت ســوق بــكارة فــي مقديشــو أكبــَر ســوٍق لألســلحة.   

الحاشية

ط حتــى يومنــا هــذا فــي األحــداث الجيوسياســية، ويكشــف أن العديــد مــن خطــوط  مــا انفــكَّ التهريــب يتــورَّ

ــة علــى الســيطرة حتــى  النشــاط القديمــة مــا زال قائمــًا، فحــدود المكســيك مــع الواليــات المتحــدة َعِصيَّ

ِســم  ط الدولــة فــي أيٍّ مــن عمليــات التهريــب هــذه؟ نعــم، فــي بعضهــا بــكل التأكيــد. تتَّ اآلن، ُتــَرى هــل تتــورَّ

ي ببعــض  خريطــة التهريــب الجيوسياســية بكونهــا مألوفــًة علــى مــدار قــرون، لكــنَّ األحــداث السياســية تــؤدِّ

األحيــان إلــى مبــاَدراِت تهريــٍب جديــدة. إن عوالــم التهريــب تتشــابك أكثــَر مــن أي وقــٍت مضــى. 
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