
 
 

 
 
 
 

 

 
ي  االتجار بالمخدرات/  

ن فن   تكشف عن توّجهات مفزعة الجزائر عملية ضبط كوكايي 
ي تهريب المخدرات عير شمال أفريقيا.  موجز: 

ن غيت" إىل ارتفاع فن  تشي   قضية "كوكايي 
 

 ، ي
ي مايو/ماي الماضن

ن تبلغ إدخال  عملية خفر السواحل  أحبطفن ي  كغ  701كمية قياسية من الكوكايي 
وحجزتها السلطات الجمركية فن

لة باللحوم  ي حاوية محمَّ
كوري" فن ن باخرة "فيغا مي 

ي الجزائر. وقد تم العثور عىل المخدرات عىل مي 
ي أكير مدينة فن

ميناء وهران، ثانن
ئ اإلسبانية لالس بالماس وفالنسيا قب ازيل، ثم توقفت بالموانن ي الير

ر أن الشحنة بدأت رحلتها فن
َ
دة. وُيذك  إىل وهران. وصولها ل المجمَّ

اتها الجزائريةكانت قد أن السلطات اإلسبانية   ُيذكر كما   . عن الشحنة قامت بإبالغ نظي 

كة "دن  تجدر اإلشارة إىل أن ناقلة الحاويات كانت لشر
 
ي الجزائر، وهي ملك لرجل األعمال حوم المجمَّ يا ميت"، أكير مستورد لل

دة فن
ي وإخوته. 

" )الجّزار( وٌيعَرف   كمال الشيخن ي
ي بـ"كمال البوشر

كات  رجل أعمال قويوهو كمال الشيخن يدير عدة مشاريــــع عقارية وشر
اد  ي الجزائر. وقد تم إيقا استي 

عرف باسم فن
ُ
ي باتت ت

ت الفضيحة الت 
ّ
كة. وأد ي عىل الفور، مع ثالثة آخرين من أعضاء الشر

ف الشيخن
ن كبار من بينهم المدير العام السابق  ( إىل إقالة مسؤولي  ي " كما تناقلتها وسائل اإلعالم العرنر

ن ن غيت" أو )"فضيحة الكوكايي  "كوكايي 
ي هامل. وقد كانت 

، اللواء عبد الغتن ي
ي التحقيقإقالته مرتبطة لألمن الوطتن

 . بورود اسم سائقه الشخصي فن
 
له ضبط 

ّ
ي لم هذه الكمية ما الذي مث

ي  تكن بالنسبة للجزائر الت 
اتيجيا فن َ إىل اآلن طرفا اسي  عتير

ُ
؟فريقية للتجارة األال ت ن  كوكايي 

 
 . ن كان موّجها لالستهالك المحىلي  عىل الرغم من أن حجم السوق المحلية يبق  مجهوال، فأوال، من المستبعد أن الكوكايي 

ّ
عىل أنها إال

ر   أصغر من أن تستوعب هذا الكم الهائل من المخدرات. األرجح 
ّ
ي الجزائر حيكما أن مخد

ن باهظ الثمن فن ف  ثالكوكايي 
 
يمكن أن يكل

ن  ل عير  ،(145-290€دج ) 40 000و   20 000الغرام الواحد بي 
َ
ن كان ُينق حسب الكميات المتوفرة. لذلك من األرجح أن الكوكايي 

ق األوسط.  ي أوروبا والشر
ي فن
 الجزائر للتوزيــــع النهانئ

 
ي أنه تم اختبار هذا الطريق  

ي ذلك السوق النهائية  -ثانيا، هذا يعتن
ازيل إىل إسبانيا ثم الجزائر )وهران(، بما فن  بعنايةوتأمينه  -من الير

كاء فخالل معامالت أصغر. من  ة، عادة ما تؤّمن عصابات المخدرات الطرق وتضمن وجود شر قبل إرسال مثل هذه الكميات الكبي 
ن أقوياء وأسواق نهائية متينة.   محليي 

 
  

ّ
ي إليناكت بأن مضبوطات المخدرات ال تمث

ي أنه من 10ل سوى وقد أفاد دبلوماشي وخبي  أمتن
% فقط من الكمية المتداولة. هذا يعتن

ن الذين يّشوا هذه العملية عالقلالمحتمل أن  ي أمريكا الجنوبية. راسخة  اتلتجار الجزائريي 
رات والوسطاء فن

ّ
 مع عصابات المخد

 
ي االتجار بالمخدرات، باعتباره ميناء هاما يشغل ميناء فهو اء عبور لم يكن وليد الصدفة. كمين  وهران استخدامإن  

اتيجيا فن موقعا اسي 
ي التجارة والمواصالت البحرية وال يبعد سوى 

ي فكيلومي  عن إسبانيا.   200فن
ي يناير/جانقن

ت مجموعة من الصّيادين 2015قن ، عير
ن قرب جزر حبيباس  81عىل أكير من  ي تبعد كغ من الكوكايي 

  . عن شواطئ المدينة كم فقط  10، الت 
 

قامت بها كانت قد   عمليات ضبط ومصادرة أخرى أصغر منها حجما مع خصائص تتطابق الخصائص الكيميائية لعملية حبيباس  
ن عير الجزائر قد  ة. وهذا يدفع إىل االعتقاد بأن نقل الكوكايي  ي السنوات األخي 

طة فن آخر عملية  متت يكون مرتبطا بموّرد واحد. الشر
ن  ي الجزائر قبلضبط لكمية هامة من الكوكايي 
ي   156ما تم اكتشاف ند، ع2015سنة  ،عملية وهران فن

ي ميناء براف 
ر فن

ّ
ي كغ من المخد

. فن

ي حاوية أغذية تحمل مسحوق حليب مستورد من نيوزيلندا  تلك
ي اتجاه الجزائر. عير القضية، تم إخفاء المخدرات فن

 إسبانيا فن
 
ئ   ي موانن

ن تّمتا فن تزداد الجزائر مكانة  ما فتئتفحاويات متجهة إىل الشواطئ الجزائرية. باستخدام و  تجدر اإلشارة إىل أن كلتا العمليتي 
ي 
ي عام  15,25مع ارتفاع الواردات من  ،االقتصاد العالمي منذ منتصف األلفية الثانيةأهمية فن

بليون  48,6إىل  2005بليون دوالر فن
ي عام

اد الضخم الت  تدعمها إيرادات النفط  هذا %. ويرجع 318مسّجلة بذلك نمّوا يبلغ ، 2016 دوالر فن إىل اعتماد سياسة االستي 
ي ال تزال تمثل 

ي هذه األلفية والت 
 % من إجماىلي عائدات الصادرات. 95الهامة المسجلة فن

  

https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-44305875
https://www.elwatan.com/edition/actualite/lalgerie-face-au-narcotrafic-mondial-31-05-2018
https://www.liberte-algerie.com/actualite/kamel-chikhi-et-quatre-autres-accuses-sous-mandat-de-depot-294473/print/1
https://www.tsa-algerie.com/le-chauffeur-de-hamel-implique-dans-laffaire-de-la-cocaine-doran-la-dgsn-reagit-et-denonce/
https://www.jeuneafrique.com/565514/societe/algerie-lhomme-daffaires-kamel-chikhi-soupconne-apres-la-saisie-record-de-cocaine-a-oran
http://www.aps.dz/regions/63839-affaire-des-81-kg-de-cocaine-des-condamnations-a-15-ans-de-prison-prononcees-a-oran
https://www.liberte-algerie.com/actualite/saisie-de-plus-de-700-kg-de-cocaine-au-port-doran-293886
http://www.jeuneafrique.com/565514/societe/algerie-lhomme-daffaires-kamel-chikhi-soupconne-apres-la-saisie-record-de-cocaine-a-oran
http://www.jeuneafrique.com/565514/societe/algerie-lhomme-daffaires-kamel-chikhi-soupconne-apres-la-saisie-record-de-cocaine-a-oran
https://data.worldbank.org/country/algeria
https://data.worldbank.org/country/algeria
https://data.worldbank.org/country/algeria


ن  عكسوت  ةعملية ضبط الكوكايي  ي المغرب حيث تم ضبط  األخي 
ي الجزائر عملية مماثلة فن

ن بالقرب من  2,4فن ي من الكوكايي  طن مي 
ي أكتوبر 

اير/فيفري ف. 2017العاصمة الرباط فن ي فير
ن كانت ُمحّملة   541صادرت السلطات المغربية ، 2018قن كيلوغراما من الكوكايي 

ازيل اىل الدار البيضاء.  ي سفينة شحن قادمة من الير
 فن
 
ي أعىل مستوياته منذ عام   ي المغرب العرنر

ن فن تقرير حسب و ، األمر الذي يشي  إىل ظهور طرق جديدة. 2016لقد بلغ تهريب الكوكايي 
ي بالمخدرات والجريمة )

رات العالم لمكتب األمم المتحدة المعتن
ِّ
ي شمال (2018المخد

بطت فن
ُ
ي ض

ن الت  ، ارتفعت كمية الكوكايي 
ي عام 

لت 2016أفريقيا بمقدار ستة أضعاف فن
ّ
ي تم ضبطها 69، حيث مث

ي أفريقيا. % من الكمية الت 
بة من و فن تصل المخدرات المهرَّ

ة تشي  إىل ارتفاع  ق األوسط. لكّن التطورات األخي  ي أوروبا والشر
ي قبل توزيعها فن ي أمريكا الجنوبية عادة إىل أفريقيا من الساحل الغرنر

فن
 . ي  عير الساحل الشماىلي الغرنر

ن  تهريب الكوكايي 
 
ب انطالقا من المغربوقد يكون هذا التوّجه مرتكزا عىل الطرق التاري 

ّ
رات هناك ف . خية لتهريب القن

ّ
ن عصابات المخد روابط راسخة بي 

ب المغاربة
ّ
ي أمريكا الجنوبية وتجار القن

ي  فن
 شمال غرب الجزائر. الذين يملكون بدورهم شبكات قوية فن

 
ي مجال اتجعل هذه التحالفات من شمال أفريقيا مركز عبور واعد جدا  

ن فن ل ، التجار بالكوكايي 
ّ
يطحيث يمث ن الدار  الساحىلي  الشر بي 

ثالث البيضاء والجزائر مرورا بوهران )الجزائر( والرباط )المغرب( "قوسا ذهبيا" بالنسبة لتجار المخدرات. فهو يوفر نافذة تنفتح عىل 

ا من أسواق االستهالك األوروبية. 
ّ
ي السنوات المقبلة ازدهارا فيما  قارات وقريبة جد

ن فن ومن المرجح أن يشهد االتجار بالكوكايي 
"يسّم ب ن ي أوروبا ، وذلك ل أفريقيا الجديد لشما"ساحل الكوكايي 

ن المربحة فن وصعوبة  ، من ناجية،بسبب قربه من سوق الكوكايي 
ى المعرضة لنشوب الرصاعات  . ، من ناحية أخرىعبور منطقة الساحل والصحراء الكير

  

ن القارات للتصدي لالتجار بالمخدرات.   ن المناطق وبي  كما ُينَصح بشدة   إن مكافحة هذا االتجاه الجديد تتطلب مزيدا من التعاون بي 
ي أجرتها مؤخرا إسبانيا والمغرب بالقيام بعمليات بحرية

، مثل العملية الت  ن  من االتجار بالكوكايي 
ّ
كة تهدف إىل الحد ي عىل  . مشي 

ينبغن
ن برامج التدريب وبناء القدرات.  ئ الرئيسية من خالل تحسي  ي الموانن

 القوات البحرية الجزائرية أن تعّزز األمن فن
 

ي أن تطّبق الجمارك باإلضافة إىل ذلك،  
ي تصل عىل ناقالت الحاويات. ل فّعالة الجزائرية سياسةينبغن

 تعزيز الرقابة عىل الواردات الت 
""سياسة الممر األ أن تخضع يجب و  ي تسمح للموّرد خرصن

ن بتشيــــع دخول البضائع والسلعالت  كي 
ّ
بهدف ، للمراجعة ين المحن

 مع المعايي  الدولية الصارمة، كمعايي  المنظمة العالمية للجمارك، عىل سبيل المثال.  مواءمتها 
 

س  ن غيت" مسيَّ ة عنه كفيلة بأن تساعد عىل تعقب األ  ا يبق  النقاش المتعلق بموضوع 'الكوكايي  َياِسيَّ ة السِّ
َ
ف  طرافبشدة. وِإزالة الصِّ

ي عىل السلطات الجزائرية أن تذهب إىل ما وراء هذه 
ء، ينبغن ي

ي هذه العملية وتحديدها ومقاضاتها. ولكن، قبل كل شر
المتورطة فن

. العملية وأن تفشها كتحذير يفيد بأن الشبكات اإلجرامية تستخدم البلد  ن ايد كمنطقة عبور للكوكايي  ن  بشكل مي 
 

 اسم ووظيفة المؤلف: 

، المنسقة اإلقليمية لمرصد الجريمة المنظمة   شمال إفريقيا، معهد الدراسات األمنية –جيهان بن يحت 
، مجموعة ساك ديف  ي

ل رئيسي للشأن األفريق 
 
 رؤوف فراح، محل

 
حة:   التغريدات واالقتباسات المقي 

ي أفريقياقبل عملية 
ن فن ي تجارة الكوكايي 

اتيجيا فن عتيرَ طرفا اسي 
ُ
ن غيت"، لم تكن الجزائر ت  "كوكايي 

 
ي أن

ازيل إىل إسبانيا ثم الجزائر، وتأمينه بعناية من خالل صفقات مخدرات أصغر تم اختبار ه ال شك فن  طريق التهريب، من الير
 

 فقط من المخدرات المتداولة% 10وفقا ألحد التقديرات، ال تمثل مضبوطات المخدرات سوى  
 

ي ألفريقيا  عير الساحل الشماىلي الغرنر
ن ي تهريب الكوكايي 

ة إىل ارتفاع فن  تشي  التطورات األخي 
 
ر لهم نافذة منفتحة عىل ثالث 

ّ
ن الدار البيضاء والجزائر "قوسا ذهبيا" بالنسبة لتجار المخدرات حيث يوف يط الساحىلي بي  يوفر الشر

 قارات 
 
 
 

https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_Booklet_3_DRUG_MARKETS.pdf
https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_Booklet_3_DRUG_MARKETS.pdf
https://enactafrica.org/research/trend-reports/in-morocco-is-cocaine-the-new-cannabis
https://enactafrica.org/research/trend-reports/in-morocco-is-cocaine-the-new-cannabis
http://globalinitiative.net/the-butchers-bill-cocaine-trafficking-in-north-africa/
https://www.insightcrime.org/news/brief/spain-and-morocco-bust-colombian-cocaine-trafficking-ring/
http://www.aps.dz/economie/58728-douanes-un-dispositif-de-facilitation-pour-les-voyageurs-durant-l-ete-2017
http://www.aps.dz/economie/58728-douanes-un-dispositif-de-facilitation-pour-les-voyageurs-durant-l-ete-2017
http://www.aps.dz/economie/58728-douanes-un-dispositif-de-facilitation-pour-les-voyageurs-durant-l-ete-2017
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