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

النصب على »الحراقة« في عنابة الجزائرية

حلم الضفة 
األخرى ]1/ 5[

عنابة ـ محمد رابح

ــي الـــــجـــــزائـــــري  ــنــ ــيــ ــاثــ ــثــ يــــصــــر الــ
التي  شكواه  أن  بلعباس  الطاهر 
قــدمــهــا إلـــى الــجــهــات األمــنــيــة في 
مــديــنــة عــنــابــة عــاصــمــة الـــســـاحـــل الــشــرقــي، 
بعد تعرضه لعملية احتيال من قبل شبكة 
لتهريب البشر في األسبوع األخير من شهر 
فــبــرايــر/شــبــاط املـــاضـــي، هــدفــهــا فــضــح من 
الــذيــن يصطادون  الــبــر«  »قــروش  بـــ يصفهم 
بلعباس  اتفق  إذ  الــشــواطــئ،  على  فرائسهم 
ــن الـــبـــطـــالـــن فــي  مـــؤســـس حـــركـــة الــــدفــــاع عــ
الــجــنــوب الــجــزائــري مــع مــهــربــن مــن عنابة 
على تنظيم رحلة له رفقة 14 فردًا نظير دفع 
100 ألف دينار جزائري لكل واحد )ما يعادل 
920 دوالرًا أميركيًا(، لكن »رحلة املوت« كما 
البقرات  وادي  شــاطــئ  مــن  انطلقت  سماها، 
غـــرب عــنــابــة فـــي ســاعــة مــتــأخــرة مـــن الــلــيــل، 
واكتشفوا بعد 5 ساعات قضتها املجموعة 
فــي املــيــاه أن الــقــارب ال يمكنه الــعــبــور نحو 
وجــهــتــهــم إلـــى جـــزيـــرة ســرديــنــيــا اإليــطــالــيــة 
 
ً
الــتــي تــبــعــد عـــن عــنــابــة مــســافــة 224.4 مــيــا

بحريًا )374 كيلومترًا(.

جمع المال واالختفاء
األنــظــار بعد  عــن  الــرحــات  يختفي منظمو 
اطمئنانهم إلى ركوب »ضحايا حلم الضفة 
األخــــــــرى« الـــــقـــــوارب غـــيـــر مــهــتــمــن بــنــهــايــة 
املهتم  الصحافي  يــرى  كما  للقصة،  سعيدة 
في  واملــقــيــم  الشرعية  غير  الــهــجــرة  بقضايا 
عنابة جمال ليتيم، وهو ما جرى مع الطاهر 
بلعباس ومجموعته من الحراقة )مصطلح 
والـــذي  الــشــرعــيــن(،  غــيــر  للمهاجرين  رائـــج 
ســعــى إلــــى اســـتـــرجـــاع أمــــوالــــه مـــن منظمي 
ــه اكــتــشــف أن  ــة، غــيــر أنــ ــ الـــرحـــلـــة بـــطـــرق وديــ
األشــــخــــاص الـــذيـــن تــعــامــل مــعــهــم يــعــمــدون 
لــتــغــيــيــر هـــواتـــفـــهـــم بـــعـــد انــــطــــاق الـــرحـــات 
ــــال مــبــاشــرة من  أو بــعــد حــصــولــهــم عــلــى املـ
ضحاياهم، وهو حال عشرات الشباب الذين 
تعرف إليهم بلعباس خال رحلته السترداد 
هو  دفــعــهــا  دوالرًا(   1840 ديـــنـــار)  ألـــف   200
وصديقه شتي عــادل الــذي قــدم إلــى املدينة 
الساحلية من مدينة ورقلة جنوبي الجزائر.

عمار  يؤكد  مناصفة.  الرحلة  تكاليف  لجمع 
أن املخطط يبدأ في شاطئ سيدي سالم، لكن 
الرحلة تنطلق من شواطئ أخــرى، هي وادي 
البقرات وعن بربر في عنابة، وكذلك شاطئ 
الــشــط والـــــــدراوش الــتــابــعــان لـــواليـــة الــطــارف 
املــــجــــاورة، مــعــلــا ذلــــك بــاالبــتــعــاد عـــن رقــابــة 
حراس الشواطئ وضمان فرصة أكبر للعبور 
إلـــى املــيــاه الــدولــيــة، ويــقــاســمــه فــي هـــذا الـــرأي  
ثــاثــة مــن املــهــتــمــن بــاالنــتــقــال إلـــى سردينيا 

ناقشت معهم »العربي الجديد« املوضوع.

أرباح طائلة
تــصــنــع الــــقــــوارب فـــي ورشــــــات ســـريـــة يــوجــد 
معظمها وسط أحياء شعبية، منها بوخميرة 
والصاص بمنطقة سيدي سالم التابعة إداريًا 
لــبــلــديــة الــبــونــي بـــواليـــة عــنــابــة، حــيــث يكلف 
الــقــارب الخشبي فــي حــال طلبه مــبــاشــرة من 
الورشة 120 ألف دينار )1080 دوالرًا( حسب 
إفــادة قدمها الخمسيني عمي أحمد صاحب 

إحدى الورشات لـ »العربي الجديد«.
ويــتــلــقــى أحـــمـــد طــلــبــات أســبــوعــيــة لــصــنــاعــة 
قـــــوارب تــزيــد فـــي فــصــل الــصــيــف الــــذي تكثر 
فيه الرحات غير الشرعية، بحكم أن الحراقة 
يبتعدون عن املغامرة في الشتاء الذي تسوء 
فيه األحــوال الجوية، وهو ما يتضح من رقم 
ــبـــاط عــمــلــيــة مــغــادرتــهــم  338 مــهــاجــرًا تـــم إحـ
الــســواحــل الــجــزائــريــة بــطــريــقــة غــيــر قانونية 
ــتـــرة مــــن 21 أغــــســــطــــس/آب  2016  ــفـ الـ خـــــال 
إلفــادة  وفــقــا   2016 سبتمبر/أيلول   5 وحــتــى 
مستندة  اإلنسان  لحقوق  الجزائرية  الرابطة 

إلى إحصائيات قيادة حرس السواحل.
لدى سؤاله عن األرباح التي يجنيها من املهنة 
يرد محدثنا بأن القارب الواحد يكلفه حوالي 
الــخــشــب  بــــن  دوالرًا(   585( ــنــــار  ديــ ــــف  ألـ  65
واملسامير وهو يأخذ نفس املبلغ نظير جهده. 
وعــبــر افــتــراض تلقي صــانــع الـــقـــوارب أحــمــد، 
طــلــبــا فـــي األســــبــــوع  يــصــبــح ربــحــه الــصــافــي 
سنويًا 3080000 دينار )27720 دوالرًا(، وهو 
ــات الـــتـــي ظـــهـــرت منذ  ــورشــ ــال كــثــيــر مـــن الــ حــ
سنة  باملدينة  الشرعية  غير  الهجرة  انتشار 

2006، وهو ما يؤيده جمال ليتيم.

تجهيز القوارب 
يقصد محل عبد الحق لبيع عتاد البحر في 
ســـوق الــســمــك وســـط مــديــنــة عــنــابــة مــشــتــرون 
لـــطـــاء الـــــقـــــوارب الــــــذي يــطــلــق عــلــيــه مــحــلــيــا 
ــــن« ويـــصـــل ســـعـــره إلــــى 480 ديـــنـــارا  ــزيـ ــ »الريـ
يــبــلــغ  بــيــنــمــا  دوالرات(   4.3( الــــواحــــد  لــلــتــر 
ــنـــارا )6  ســعــر املــتــر مـــن خــيــط الــفــيــبــر 650 ديـ
مسؤوليته  املــحــل  صــاحــب  ويخلي  دوالرات( 
من أي تواطؤ مع املهاجرين غير الشرعين أو 
الشبكات التي تقوم بتنظيم الرحات بالقول: 
»تــنــتــهــي مــهــمــتــي عــنــد تــلــبــيــة طــلــب الـــزبـــون 
ولــيــس مــن مــســؤولــتــي الــتــثــبــت، ســــواء كــانــوا 

بحارة أو حراقة«.
الثمانية حوالى  األمــتــار  الــقــارب ذو  ويحتاج 
40 لــتــرًا مــن الــاريــزيــن و10 أمــتــار مــن خيوط 
الــفــيــبــر بــاإلضــافــة إلـــى تكلفة 15 ألـــف ديــنــار 
يــقــول  كــمــا  الــعــمــل  مــســتــحــقــات  دوالرًا(   135(
منير الذي يشتغل في مهنة تجهيز القوارب 

الخشبية بالاريزين والفيبر منذ 15 سنة. 
ويـــؤكـــد مــنــيــر الـــــذي رفــــض بـــشـــدة اإلفـــصـــاح 
إليه عبد  دليلنا  غــرار  العائلي على  لقبه  عــن 
الحق، أن كثيرين وصلوا إلــى أوروبــا بفضل 
ــقــــوارب الـــتـــي جــهــزهــا لـــهـــم، بــيــنــمــا يصمت  الــ
عند مواجهته بسؤال وكم عدد من غرقوا في 

الــبــحــر؟ فــي املــرحــلــة األخــيــرة يتوجه منظمو 
الرحات أو الحراقة إلــى حي 6 مــارس لشراء 
محركات للقوارب التي يبلغ سعرها 500 ألف 
دينار )4500 دوالر( للمحرك، حسب استطاع 
قامت به »العربي الجديد« في محات بحي 6 
»ليزاملو«، تضاف إلــى ثمن  مــارس املــعــروف بـ
تــكــلــفــة الـــقـــارب بــالــفــيــبــر 40 ألـــف ديـــنـــار )360 

دوالرا(.

المفقودون
فـــي حــــوزة املــحــامــي كــســيــلــة زرقــــن مــلــفــات لـ 
500 مفقود خــال آخــر عشر ســنــوات، غــادروا 
باتجاه  شرعية  غير  بطريقة  عنابة  ســواحــل 
أوروبا، وفي هذا السياق، يوضح بلعابد كمال 
البحر  فــي  املفقودين  الحراقة  جمعية  رئيس 
أن عــددًا معتبرًا  بعنابة )تنظيم غير رسمي( 
من الحراقة يضلون الطريق ويجدون أنفسهم 
أمام القاعدة العسكرية البحرية التونسية في 
البحر املــتــوســط، ويــتــم الـــزج بهم فــي سجون 
الجارة الشرقية لتغيب أخبارهم عن أسرهم، 
تستفيد  شبكات  وجـــود  أن  باملقابل  ويعتبر 
من أموال الشباب ملساعدتهم في الوصول إلى 
أوروبــا تــوازي بل وتفوق معاناة الشباب في 
وطنهم ومعاناة أسرهم إثر تغييبهم  في بلد 

آخر. 
املفقودين  الشباب  أهالي  الــرأي  هــذا  يتقاسم 
في البحر الذين التقاهم معد التحقيق خال 
ــقـــدوه فـــي مــكــتــب املــحــامــي  اجـــتـــمـــاع دوري عـ

كسيلة املكلف بقضيتهم وسط مدينة عنابة.
املدنية في  للحماية  الوالئية  املديرية  وتعمل 
للحراقة  الطبية  الــعــنــايــة  تــوفــيــر  عــلــى  عــنــابــة 
الــذيــن تحبط قـــوات حــرس الــســواحــل التابعة 
لــلــجــيــش الــــجــــزائــــري مـــحـــاوالتـــهـــم لــلــهــجــرة 
غــيــر الــشــرعــيــة، بــحــســب الـــرائـــد عــبــد الحميد 
بلهوشي املــكــلــف بــاإلعــام واالتـــصـــال والـــذي 
»العربي الجديد«، أن الحراقة يتعرضون  أكد لـ
ملتاعب صحية بسبب ركوبهم في قوارب غير 

مجهزة ملثل هذه الرحات.

تجريم تهريب البشر
يجرم  قانونيا  الــجــزائــري نصا  املــشــرع  أدرج 
الشرعية  الهجرة غير  في  يتورط  فيه كل من 
بـــقـــانـــون   30 ــــرر  ــكـ ــ مـ  303 املــــــــــادة  خـــــــال  مـــــن 
الــعــقــوبــات الـــجـــزائـــري الــتــي جـــاء فــيــهــا »يــعــد 
الــخــروج  بتدبير  الــقــيــام  للمهاجرين  تهريبًا 
ــراب الــوطــنــي لشخص  ــتـ غــيــر املـــشـــروع مـــن الـ
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 
غــشــيــر، والــــذي أضـــاف أن الــقــانــون الــجــزائــري 
البشر  تهريب  تهمة  بحقه  تثبت  مــن  يعاقب 
بالحبس من ثاث سنوات إلى خمس سنوات 
)2700 دوالر(  ديــنــار  ألـــف  مــن 300  وبــغــرامــة 
إلى 500 ألف دينار )4500 دوالر(  وتصل إلى 
الجريمة من طرف  ارتكبت   إذا  عشرين سنة 
منظمة  إجرامية  أو جماعة  شخص  من  أكثر 

حسب تصريح غشير. 
ــام املــســجــد الــكــبــيــر فـــي الــعــاصــمــة  ــ ويـــجـــزم إمـ
الهجرة  فــي  »البزنسة«  بــأن  عيه  علي  الشيخ 
غــيــر الــشــرعــيــة ال تـــجـــوز شـــرعـــًا ويـــتـــابـــع في 
ــي الــــجــــديــــد«،  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــفــــي مـــــع »الـ ــاتــ اتـــــصـــــال هــ
ــــى عـــرض  »الــــوســــطــــاء يـــرســـلـــون بـــالـــشـــبـــاب إلـ
فــإمــا يــهــلــكــون غــرقــًا، أو يلقى عليهم  الــبــحــر، 
القبض، أو يدخلون بلدانًا أخــرى بطرق غير 
شرعية، وفي كل األحوال يقعون في املفاسد«.

تقلص نشاط الشبكات المنظمة  
ينطلق جزائريون وأفارقة يوميًا من سواحل 
املتوسط،  مــن  األخـــرى  الضفة  باتجاه  عنابة 
أثناء  التحقيق  ملــعــّد  ليتيم  جــمــال  يــقــول  كما 
مرورهما بشاطئ  سيدي سالم شرق عنابة، 
إلى  عنابة  من  الشرعية  غير  الهجرة  وعرفت 
أوروبا مرحلتن، األولى منذ عام 2006 وحتى 
الــتــهــريــب توفر  عـــام 2011، إذ كــانــت شــبــكــات 
الــقــارب والــوقــود وحتى قائد املــركــب لصالح 
مــجــمــوعــات املـــهـــاجـــريـــن، وكـــــان الــتــكــلــفــة في 
حدود 300 ألف دينار )2700 دوالر( للشخص 
الــواحــد وفــق مــا رصـــده  ليتيم، غير أن األمــر 
تراجع في السنوات الخمس األخيرة لصالح 
تــقــوم كــل مجموعة  بـــ »الــلــمــة« إذ  مــا يسميه 
بتقاسم أعباء الرحلة )القارب واملحرك ومادة 
La resine )عبارة عن سائل تطلى به القوارب 
ملنع تسرب املاء إليها( وخيوط الفيبر )ألياف 
لتدعيم  القوارب  تجهيز  في  استخدامها  يتم 
ــادة الـــارزيـــن بــالــخــشــب( ومـــن ثم  الــتــصــاق مــ
التخلص من القارب قرب السواحل اإليطالية 
ــة. ودافــــــــع املـــحـــامـــي  ــلــ ــرحــ ــاح الــ فــــي حــــــال نــــجــ
بمجلس قضاء عنابة )يوازي محكمة النقض( 
كسيلة زرقـــن، عــن عــدد مــن الــحــراقــة، ويعتبر 
أن الـــطـــرفـــن،  مــنــظــمــي الـــرحـــات والـــحـــراقـــة، 
ــمـــاعـــيـــة وأخــــطــــاء  ــتـــان ألوضــــــــــاع اجـــتـ ــيـ ضـــحـ
الــســيــاســيــن، رافـــضـــًا تــحــمــيــل املــســؤولــيــة ملن 

يبيعون القوارب أو يجهزونها.

سيدي سالم
أحــصــى مــعــد الــتــحــقــيــق 108 قــــوارب مــركــونــة 
على شاطئ سيدي سالم املخصص للسباحة، 
معظمها لــم يــدخــل الــبــحــر مـــرة واحــــدة، وهــو 
مــا يــؤكــد أنــهــا مــعــروضــة للبيع حــســب إفـــادة 
الــصــيــاد عـــمـــار مــبــاركــي )رفـــــض الــكــشــف عن 

هويته( الذي كان موجودًا في املكان.
الــذي يعمل في ميناء عنابة منذ  يقول عمار 
الــقــوارب يقومون  20 سنة إن معظم أصحاب 
بــبــيــعــهــا جـــاهـــزة ملـــن يــشــتــريــهــا مـــن الــحــراقــة 
مـــقـــابـــل مـــبـــالـــغ تـــصـــل إلـــــى 200 ألـــــف ديـــنـــار 
أمــتــار، على  ثمانية  يبلغ طوله  الــذي  للقارب 
من  وكميات  بشراء محرك  الحراقة  يتكفل  أن 
الــوقــود ومــحــدد للوجهات )جـــي. بــي. آر. إس 
الحراقة  ويعمد  الرحلة،  فــي  دليلهم  يكون    )

ورشات سرية 
لصنع قوارب 

الهجرة غير الشرعية 
في عنابة

500 مفقود 
في عمليات هجرة 

غير شرعية خالل 
آخر 10 أعوام

)Getty( المهّربون يختفون عقب جمع المال من ضحاياهم
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