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تحقيقات

المهرّبون يختفون عقب جمع المال من ضحاياهم ()Getty

في ملف من خمس حلقات تتبع «العربي الجديد» مسارات الحالمين بالضفة األوروبية في المغرب العربي ،الذين
تتشابه أقدارهم ومعاناتهم ،ما جعلهم هدفًا سهًال لمهربي البشر ،وفق ما يكشف التحقيق األول في الجزائر

حلم الضفة
األخرى []5 /1

النصب على «الحراقة» في عنابة الجزائرية

عنابة ـ محمد رابح

ي ـ ـصـ ــر الـ ـث ــاثـ ـيـ ـن ــي الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري
الطاهر بلعباس أن شكواه التي
قــدمـهــا إل ــى الـجـهــات األمـنـيــة في
مــدي ـنــة ع ـنــابــة عــاص ـمــة ال ـس ــاح ــل ال ـشــرقــي،
بعد تعرضه لعملية احتيال من قبل شبكة
لتهريب البشر في األسبوع األخير من شهر
ف ـبــرايــر/ش ـبــاط امل ــاض ــي ،هــدفـهــا فـضــح من
يصفهم ب ــ«قــروش الـبــر» الــذيــن يصطادون
فرائسهم على الـشــواطــئ ،إذ اتفق بلعباس
م ــؤس ــس ح ــرك ــة الـ ــدفـ ــاع ع ــن ال ـب ـط ــال ــن فــي
الـجـنــوب ال ـجــزائــري مــع مـهــربــن مــن عنابة
على تنظيم رحلة له رفقة  14فردًا نظير دفع
 100ألف دينار جزائري لكل واحد (ما يعادل
 920دوالرًا أميركيًا) ،لكن «رحلة املوت» كما
سماها ،انطلقت مــن شــاطــئ وادي البقرات
غ ــرب عـنــابــة ف ــي ســاعــة م ـتــأخــرة م ــن الـلـيــل،
واكتشفوا بعد  5ساعات قضتها املجموعة
فــي املـيــاه أن ال ـقــارب ال يمكنه الـعـبــور نحو
وجـهـتـهــم إل ــى ج ــزيــرة ســرديـنـيــا اإليـطــالـيــة
ً
ال ـتــي تـبـعــد ع ــن عـنــابــة مـســافــة  224.4مـيــا
بحريًا ( 374كيلومترًا).
جمع المال واالختفاء

يختفي منظمو الــرحــات عــن األن ـظــار بعد
اطمئنانهم إلى ركوب «ضحايا حلم الضفة
األخـ ـ ـ ــرى» الـ ـ ـق ـ ــوارب غ ـي ــر م ـه ـت ـمــن بـنـهــايــة
سعيدة للقصة ،كما يــرى الصحافي املهتم
بقضايا الـهـجــرة غير الشرعية واملـقـيــم في
عنابة جمال ليتيم ،وهو ما جرى مع الطاهر
بلعباس ومجموعته من الحراقة (مصطلح
رائ ــج للمهاجرين غـيــر الـشــرعـيــن) ،وال ــذي
س ـعــى إلـ ــى اس ـت ــرج ــاع أم ــوال ــه م ــن منظمي
الــرح ـلــة ب ـط ــرق ودي ـ ــة ،غ ـيــر أن ــه اك ـت ـشــف أن
األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن ت ـعــامــل مـعـهــم يـعـمــدون
لـتـغـيـيــر ه ــوات ـف ـه ــم ب ـع ــد انـ ـط ــاق ال ــرح ــات
أو ب ـعــد حـصــولـهــم ع ـلــى املـ ــال م ـبــاشــرة من
ضحاياهم ،وهو حال عشرات الشباب الذين
تعرف إليهم بلعباس خالل رحلته السترداد
 200أل ــف دي ـن ــار(  1840دوالرًا) دفـعـهــا هو
وصديقه شتي عــادل الــذي قــدم إلــى املدينة
الساحلية من مدينة ورقلة جنوبي الجزائر.

تقلص نشاط الشبكات المنظمة

ينطلق جزائريون وأفارقة يوميًا من سواحل
عنابة باتجاه الضفة األخ ــرى مــن املتوسط،
كما يـقــول جـمــال ليتيم ملـعـ ّـد التحقيق أثناء
مرورهما بشاطئ سيدي سالم شرق عنابة،
وعرفت الهجرة غير الشرعية من عنابة إلى
أوروبا مرحلتني ،األولى منذ عام  2006وحتى
ع ــام  ،2011إذ كــانــت شـبـكــات الـتـهــريــب توفر
الـقــارب والــوقــود وحتى قائد املــركــب لصالح
م ـج ـمــوعــات امل ـه ــاج ــري ــن ،وك ـ ــان ال ـت ـك ـل ـفــة في
حدود  300ألف دينار ( 2700دوالر) للشخص
الــواحــد وفــق مــا رص ــده ليتيم ،غير أن األمــر
تراجع في السنوات الخمس األخيرة لصالح
مــا يسميه بـ ـ «ال ـل ـمــة» إذ ت ـقــوم كــل مجموعة
بتقاسم أعباء الرحلة (القارب واملحرك ومادة
( La resineعبارة عن سائل تطلى به القوارب
ملنع تسرب املاء إليها) وخيوط الفيبر (ألياف
يتم استخدامها في تجهيز القوارب لتدعيم
ال ـت ـصــاق م ــادة ال ــارزي ــن بــالـخـشــب) وم ــن ثم
التخلص من القارب قرب السواحل اإليطالية
فـ ــي ح ـ ــال نـ ـج ــاح ال ــرحـ ـل ــة .ودافـ ـ ـ ــع امل ـح ــام ــي
بمجلس قضاء عنابة (يوازي محكمة النقض)
كسيلة زرقــن ،عــن عــدد مــن الـحــراقــة ،ويعتبر
أن ال ـط ــرف ــن ،مـنـظـمــي ال ــرح ــات وال ـح ــراق ــة،
ض ـح ـي ـت ــان ألوضـ ـ ـ ـ ــاع اج ـت ـم ــاع ـي ــة وأخ ـ ـطـ ــاء
الـسـيــاسـيــن ،راف ـضــا تـحـمـيــل املـســؤولـيــة ملن
يبيعون القوارب أو يجهزونها.
سيدي سالم

أح ـصــى مـعــد الـتـحـقـيــق  108قـ ــوارب مــركــونــة
على شاطئ سيدي سالم املخصص للسباحة،
معظمها لــم يــدخــل الـبـحــر م ــرة واحـ ــدة ،وهــو
مــا يــؤكــد أنـهــا مـعــروضــة للبيع حـســب إف ــادة
ال ـص ـيــاد ع ـمــار م ـبــاركــي (رفـ ــض ال ـك ـشــف عن
هويته) الذي كان موجودًا في املكان.
يقول عمار الــذي يعمل في ميناء عنابة منذ
 20سنة إن معظم أصحاب الـقــوارب يقومون
بـبـيـعـهــا ج ــاه ــزة مل ــن يـشـتــريـهــا م ــن ال ـحــراقــة
م ـق ــاب ــل م ـب ــال ــغ ت ـص ــل إل ـ ــى  200أل ـ ــف دي ـن ــار
للقارب الــذي يبلغ طوله ثمانية أمـتــار ،على
أن يتكفل الحراقة بشراء محرك وكميات من
الــوقــود ومـحــدد للوجهات (ج ــي .بــي .آر .إس
) يكون دليلهم فــي الرحلة ،ويعمد الحراقة

ورشات سرية
لصنع قوارب
الهجرة غير الشرعية
في عنابة
 500مفقود
في عمليات هجرة
غير شرعية خالل
آخر  10أعوام

لجمع تكاليف الرحلة مناصفة .يؤكد عمار
أن املخطط يبدأ في شاطئ سيدي سالم ،لكن
الرحلة تنطلق من شواطئ أخــرى ،هي وادي
البقرات وعني بربر في عنابة ،وكذلك شاطئ
ال ـشــط وال ـ ــدراوش ال ـتــاب ـعــان لــواليــة ال ـطــارف
امل ـ ـجـ ــاورة ،مـعـلــا ذل ــك بــاالب ـت ـعــاد ع ــن رقــابــة
حراس الشواطئ وضمان فرصة أكبر للعبور
إلــى املـيــاه الــدولـيــة ،ويـقــاسـمــه فــي هــذا الــرأي
ثــاثــة مــن املـهـتـمــن بــاالنـتـقــال إل ــى سردينيا
ناقشت معهم «العربي الجديد» املوضوع.
أرباح طائلة

ت ـص ـنــع ال ـ ـقـ ــوارب ف ــي ورشـ ـ ــات س ــري ــة يــوجــد
معظمها وسط أحياء شعبية ،منها بوخميرة
والصاص بمنطقة سيدي سالم التابعة إداريًا
لـبـلــديــة ال ـبــونــي ب ــوالي ــة ع ـنــابــة ،حـيــث يكلف
ال ـقــارب الخشبي فــي حــال طلبه مـبــاشــرة من
الورشة  120ألف دينار ( 1080دوالرًا) حسب
إفــادة قدمها الخمسيني عمي أحمد صاحب
إحدى الورشات لـ «العربي الجديد».
وي ـتـل ـقــى أح ـم ــد ط ـل ـبــات أس ـبــوع ـيــة لـصـنــاعــة
ق ـ ــوارب تــزيــد ف ــي ف ـصــل ال ـص ـيــف الـ ــذي تكثر
فيه الرحالت غير الشرعية ،بحكم أن الحراقة
يبتعدون عن املغامرة في الشتاء الذي تسوء
فيه األحــوال الجوية ،وهو ما يتضح من رقم
 338م ـهــاج ـرًا ت ــم إح ـب ــاط عـمـلـيــة مـغــادرتـهــم
ال ـســواحــل ال ـجــزائــريــة بـطــريـقــة غـيــر قانونية
خـ ــال ال ـف ـت ــرة م ــن  21أغ ـ ـس ـ ـطـ ــس/آب 2016
وحـتــى  5سبتمبر/أيلول  2016وفـقــا إلفــادة
الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان مستندة
إلى إحصائيات قيادة حرس السواحل.
لدى سؤاله عن األرباح التي يجنيها من املهنة
يرد محدثنا بأن القارب الواحد يكلفه حوالي
 65ألـ ــف ديـ ـن ــار ( 585دوالرًا) ب ــن الـخـشــب
واملسامير وهو يأخذ نفس املبلغ نظير جهده.
وعـبــر اف ـتــراض تلقي صــانــع ال ـق ــوارب أحـمــد،
طـلـبــا ف ــي األسـ ـب ــوع يـصـبــح رب ـحــه الـصــافــي
سنويًا  3080000دينار ( 27720دوالرًا) ،وهو
ح ــال كـثـيــر م ــن ال ــورش ــات ال ـت ــي ظ ـه ــرت منذ
انتشار الهجرة غير الشرعية باملدينة سنة
 ،2006وهو ما يؤيده جمال ليتيم.
تجهيز القوارب

يقصد محل عبد الحق لبيع عتاد البحر في
س ــوق الـسـمــك وس ــط مــديـنــة عـنــابــة مـشـتــرون
لـ ـط ــاء الـ ـ ـق ـ ــوارب الـ ـ ــذي ي ـط ـلــق ع ـل ـيــه مـحـلـيــا
«الريـ ــزيـ ــن» وي ـص ــل س ـع ــره إلـ ــى  480دي ـن ــارا
ل ـل ـتــر الـ ــواحـ ــد ( 4.3دوالرات) ب ـي ـن ـمــا يـبـلــغ
سـعــر امل ـتــر م ــن خـيــط الـفـيـبــر  650دي ـن ــارا (6
دوالرات) ويخلي صــاحــب املـحــل مسؤوليته
من أي تواطؤ مع املهاجرين غير الشرعيني أو
الشبكات التي تقوم بتنظيم الرحالت بالقول:
«ت ـن ـت ـهــي مـهـمـتــي ع ـنــد تـلـبـيــة ط ـلــب ال ــزب ــون
ول ـيــس مــن مـســؤولـتــي الـتـثـبــت ،س ــواء كــانــوا
بحارة أو حراقة».
ويحتاج الـقــارب ذو األمـتــار الثمانية حوالى
 40لـتـرًا مــن الــاريــزيــن و 10أمـتــار مــن خيوط
الـفـيـبــر بــاإلضــافــة إل ــى تكلفة  15أل ــف ديـنــار
( 135دوالرًا) مـسـتـحـقــات ال ـع ـمــل ك ـمــا يـقــول
منير الذي يشتغل في مهنة تجهيز القوارب
الخشبية بالالريزين والفيبر منذ  15سنة.
وي ــؤك ــد م ـن ـيــر ال ـ ــذي رفـ ــض ب ـش ــدة اإلف ـص ــاح
عــن لقبه العائلي على غــرار دليلنا إليه عبد
الحق ،أن كثيرين وصلوا إلــى أوروبــا بفضل
الـ ـق ــوارب ال ـتــي ج ـهــزهــا ل ـهــم ،بـيـنـمــا يصمت
عند مواجهته بسؤال وكم عدد من غرقوا في

الـبـحــر؟ فــي املــرحـلــة األخ ـيــرة يتوجه منظمو
الرحالت أو الحراقة إلــى حي  6مــارس لشراء
محركات للقوارب التي يبلغ سعرها  500ألف
دينار ( 4500دوالر) للمحرك ،حسب استطالع
قامت به «العربي الجديد» في محالت بحي 6
مــارس املـعــروف بـ«ليزاملو» ،تضاف إلــى ثمن
تـكـلـفــة ال ـق ــارب بــالـفـيـبــر  40أل ــف دي ـنــار (360
دوالرا).
المفقودون

ف ــي حـ ــوزة امل ـحــامــي كـسـيـلــة زرقـ ــن م ـل ـفــات لـ
 500مفقود خــال آخــر عشر سـنــوات ،غــادروا
ســواحــل عنابة بطريقة غير شرعية باتجاه
أوروبا ،وفي هذا السياق ،يوضح بلعابد كمال
رئيس جمعية الحراقة املفقودين فــي البحر
بعنابة (تنظيم غير رسمي) أن عــددًا معتبرًا
من الحراقة يضلون الطريق ويجدون أنفسهم
أمام القاعدة العسكرية البحرية التونسية في
البحر املـتــوســط ،ويـتــم ال ــزج بهم فــي سجون
الجارة الشرقية لتغيب أخبارهم عن أسرهم،
ويعتبر باملقابل أن وجــود شبكات تستفيد
من أموال الشباب ملساعدتهم في الوصول إلى
أوروبــا تــوازي بل وتفوق معاناة الشباب في
وطنهم ومعاناة أسرهم إثر تغييبهم في بلد
آخر.
يتقاسم هــذا الــرأي أهالي الشباب املفقودين
في البحر الذين التقاهم معد التحقيق خالل
اج ـت ـم ــاع دوري ع ـق ــدوه ف ــي مـكـتــب املـحــامــي
كسيلة املكلف بقضيتهم وسط مدينة عنابة.
وتعمل املديرية الوالئية للحماية املدنية في
عـنــابــة عـلــى تــوفـيــر الـعـنــايــة الطبية للحراقة
الــذيــن تحبط قــوات حــرس الـســواحــل التابعة
ل ـل ـج ـيــش ال ـ ـجـ ــزائـ ــري مـ ـح ــاوالتـ ـه ــم ل ـل ـه ـجــرة
غـيــر ال ـشــرع ـيــة ،بـحـســب ال ــرائ ــد عـبــد الحميد
بلهوشي املـكـلــف بــاإلعــام واالت ـصــال والــذي
أكد لـ«العربي الجديد» ،أن الحراقة يتعرضون
ملتاعب صحية بسبب ركوبهم في قوارب غير
مجهزة ملثل هذه الرحالت.
تجريم تهريب البشر

أدرج املـشــرع الـجــزائــري نصا قانونيا يجرم
فيه كل من يتورط في الهجرة غير الشرعية
م ـ ــن خ ـ ـ ــال املـ ـ ـ ـ ــادة  303م ـ ـكـ ــرر  30ب ـق ــان ــون
ال ـع ـقــوبــات ال ـج ــزائ ــري ال ـتــي ج ــاء فـيـهــا «يـعــد
تهريبًا للمهاجرين الـقـيــام بتدبير الـخــروج
غـيــر امل ـش ــروع م ــن ال ـت ــراب الــوط ـنــي لشخص
أو عــدة أشخاص من أجــل الحصول ،بصورة
مباشرة أو غير مباشرة ،على منفعة مالية أو
أي منفعة أخــرى» ،بحسب ما أوضحه رئيس
الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان ،بوجمعة
غـشـيــر ،وال ــذي أض ــاف أن الـقــانــون الـجــزائــري
يعاقب مــن تثبت بحقه تهمة تهريب البشر
بالحبس من ثالث سنوات إلى خمس سنوات
وب ـغــرامــة مــن  300أل ــف دي ـنــار ( 2700دوالر)
إلى  500ألف دينار ( 4500دوالر) وتصل إلى
عشرين سنة إذا ارتكبت الجريمة من طرف
أكثر من شخص أو جماعة إجرامية منظمة
حسب تصريح غشير.
وي ـج ــزم إمـ ــام امل ـس ـجــد الـكـبـيــر ف ــي الـعــاصـمــة
الشيخ علي عيه بــأن «البزنسة» فــي الهجرة
غ ـيــر ال ـشــرع ـيــة ال ت ـج ــوز ش ــرع ــا وي ـت ــاب ــع في
اتـ ـ ـص ـ ــال ه ــاتـ ـف ــي م ـ ــع «ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد»،
«ال ــوسـ ـط ــاء ي ــرس ـل ــون بــال ـش ـبــاب إلـ ــى عــرض
الـبـحــر ،فــإمــا يـهـلـكــون غــرقــا ،أو يلقى عليهم
القبض ،أو يدخلون بلدانًا أخــرى بطرق غير
شرعية ،وفي كل األحوال يقعون في املفاسد».

