كيف يتم نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية

الصحراويون :شعب فقير في وطن
غني
الجزء االول  :الثروات البحرية  -تقرير 2013 -

توقع التقرير ال�سنوي للبنك
الدويل ل�سنة  1974ب�أن ال�صحراء
الغربية ميكن �أن تكون واحدة
من اغنى بلدان العامل ل�ضخامة
خمزونها من الرثوات الطبيعية
وقلة �سكانها ،والآن وبعد ما
يقارب الأربعني �سنة يقدم املر�صد
ال�صحراوي ملراقبة الرثوات
الطبيعية (الرا�صد) هذا التقرير
املتعلق بن�شاط االحتالل املغربي
يف ميدان نهب الرثوات البحرية
لل�صحراء الغربية بالتعاون مع عدد
من ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات التي
تنتمي �إىل عدد من البلدان التي ال
تعرتف كلها بال�سيادة املغربية على
ال�صحراء الغربية ليطلع املتتبع
على حجم االنتهاكات اجل�سيمة
حلق ال�شعب ال�صحراوي يف التمتع
برثواته الطبيعية مما ي�شكل انتهاكا
�صارخا للقانون الدويل املتعلق
بالأقاليم واملناطق التي مل يتم فيها
ا�ستكمال ت�صفية اال�ستعمار.
وليخل�ص املتتبع لهذا التقرير
�إىل خال�صة مفادها �أن ال�صحراء
الغربية رغم غنائها املذهل برثواتها
الطبيعية ظل �سكانها من �أفقر
�شعوب الأر�ض نتيجة للنهب
الالقانوين لرثواتهم الطبيعية حتت
�سمع وب�رص االمم املتحدة القوة
امل�س�ؤولة عن الإقليم �إىل �أن يقرر
�سكانه م�صريهم من خالل ا�ستفتاء
حر وعادل ونزيه.

�أ�س�س املر�صد ال�صحراوي ملراقبة الرثوات الطبيعية يوم � 9أبريل  2013يف خميمات
الالجئني ال�صحراويني ،وي�ضم يف ع�ضويته خرباء ون�شطاء �صحراويني من املخيمات،
ومن املناطق املحتلة لل�صحراء الغربية.
ويهدف �إىل ر�صد ومتابعة وتوثيق نهب وا�ستنزاف الرثوات الطبيعية يف ال�صحراء
الغربية من طرف الدولة املغربية التي حتتل البلد وغريها من الدول وال�رشكات العاملية،
باال�ضافة �إىل ر�صد �آثار هذا اال�ستنزاف على التوازن البيئي يف املنطقة.
كما ي�سعى املر�صد �إىل �إن�شاء قاعدة بيانات حول الرثوات الطبيعية للباحثني واملهتمني
والقيام بحمالت وطنية ودولية بهدف التوعية والتح�سي�س ملخاطر هذا اال�ستنزاف.
لالت�صال :د .غايل الزبري ،املن�سق
العام للمر�صد  -بريد اليكرتوين
ghali.ws@gmail.com
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ماءالعينني لكحل ،امل�س�ؤول الإعالمي
للمر�صد ،الربيد االليكرتوين:
mellakhal@gmail.com

الثروات البحرية
الصحراوية غنى وتنوع
يعد ال�ساحل ال�صحراوي الذي يبلغ طوله حوايل
 1400كيلومرت من �أغنى الأحوا�ض ال�سمكية يف
العامل� ،إذ �أن �صعود مياه املحيط العميقة املحملة
بالغذاء والعوالق البحرية التي تتغذى عليها
الأحياء البحرية بدفع تيار كناريا البارد  -الذي
يحاذي ال�ساحل ال�صحراوي -لها من الأعماق
نحو ال�سطح يوفر بيئة بيولوجية مثالية لتكاثر
وجتمع الأحياء البحرية املتنوعة كالأ�سماك
املختلفة والرخويات والق�رشيات وال�صدفيات
والطحالب وغريها ،ونتيجة للخ�صائ�ص
الهيدرولوجية واجلغرافية وااليكو -بيولوجية
التي تتميز بها املنطقة يوفر هذا ال�ساحل قدرة
�إنتاجية متجددة تقارب مليوين طن من الأ�سماك
�سنويا ،وت�شكل الأ�سماك ال�سطحية الن�سبة
الأكرب من الرثوة البحرية لل�صحراء الغربية
التي تت�صف بالغنى والتنوع� ،إذ تت�شكل الرثوة
البحرية ال�صحراوية من عدة �أ�صناف �أهمها:
الأ�سماك ال�سطحية ،الأ�سماك البي�ضاء ،الرخويات،
الأ�صداف ،الق�رشيات والطحالب البحرية ،ف�ضال
عن وجود بع�ض الأنواع النادرة ،كحيوان الفقمة
الراهب الذي حتتفظ ال�صحراء الغربية بواحدة من
�أكرب م�ستعمراته تقدر بحوايل  120فرد ًا وهو ما
يقارب ن�صف املخزون العاملي من هذه املخلوقات
البحرية املهددة باالنقرا�ض.
وت�شري بع�ض الدرا�سات �إىل احتواء املنطقة
االقت�صادية احل�رصية للجمهورية العربية
ال�صحراوية الدميقراطية والتي تبلغ م�ساحتها
 55400كيلومرت مربع على �أكـرث من 200
نوع من الأ�سـماك املـختلفة بالإ�ضافة اىل 71
�صنف ًا من الرخويات وكذا  14نوع ًا من را�سيات
الأرجل ،كما توجد الق�رشيات وال�صدفيات
بكميات معتربة.
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النهب المغربي للثروات �سو�س -ما�سة  -درعة و�أقل بـ�أكرث من ثمان مرات
من م�ساهمة جهة كلميم -ال�سمارة ،و�أب�سط العارفني
البحرية الصحراوية:
باخلريطة ال�صيدية للمنطقة يعرف �أن منطقة وادي
الذهب متتلك ما ال يقل عن  60%من املوارد
األرقام عندما ال تقول
ال�سمكية لل�صحراء الغربية واملغرب مع ًا ،وكمثال على
كل الحقيقة
حجم ال�صيد يف هذه املنطقة نذكر �أنه خالل الفرتة
ما بني � 19أبريل �إىل  19ماي  2013ا�ستقبل ميناء
من ال�صعوبة مبكان احل�صول على �أرقام ذات
الداخلة (امليناء الرئي�سي ملنطقة وادي الذهب) 101
�صدقية حول حجم النهب املغربي للرثوات البحرية �سفينة �صيد.
ال�صحراوية نتيجة لواقع احل�صار الذي يفر�ضه
تناق�ض الأرقام ال�صادرة عن املكتب املغربي
.5
االحتالل املغربي على املدن ال�صحراوية املحتلة من لل�صيد مع الأرقام امل�سجلة من طرف منظمة الأغذية
جهة ،ومن جهة �أخرى واقع الت�سيب واالختالالت
والزراعة (الفاو) وكذلك الأرقام امل�سجلة ميدانيا
العميقة التي تطبع قطاع ال�صيد البحري عموم ًا يف يف املوانئ ونقاط التفريغ ال�صحراوية ،فمث ً
ال تقدر
املغرب ،والأكرث جتلي ًا يف املناطق ال�صحراوية املحتلة اح�صائيات املكتب املغربي لل�صيد كمية الأخطبوط
 ،والأرقام التي يوردها املكتب املغربي لل�صيد ينبغي امل�صطادة �سنة  2012بـ 25.127طن بينما تقدم
النظر �إليها بكثري من احلذر لأنها ال تقدم �صورة
الأرقام امليدانية  55.642طن (ح�سب املوقع
كاملة ودقيقة عن حجم اال�ستنزاف الذي ميار�س يف االلكرتوين «املغرب الأزرق») ،وهو ما يفوق ال�ضعف.
املياه الإقليمية لل�صحراء الغربية نتيجة للأ�سباب
التالية:
 .6كون الأرا�ضي ال�صحراوية املحتلة مناطق
ع�سكرية ت�سند فيها املراقبة والتفتي�ش للجي�ش
 .1البيانات الواردة بالتقرير تغطي فقط ال�صيد
املغربي يجعل جزء معترب ًا من ال�صيد البحري
ال�ساحلي وال�صيد التقليدي ،يف حني يبقى ال�صيد
املمار�س من طرف القطع التابعة لكبار اجلرناالت
يف �أعايل البحار والذي ي�ستحوذ على الن�سبة الأكرب والقادة االمنني يقع خارج كل مراقبة.
من قيمة اال�ستثمار يف ال�صيد البحري غري معروفة  .7واقع الف�ساد والر�شوة التي تنت�رش يف قطاع
بدقة.
ال�صيد املغربي ميكن من التالعب يف االجراءات
 .2ال�سفن الأجنبية العمالقة التي متار�س ال�صيد
املتخذة يف توزيع الرخ�ص ومراقبة احل�ص�ص
يف املياه االقليمية ال�صحراوية ال تفرغ الكثري من
وعمليات التفريغ والوزن والتفتي�ش وغريها ،مما
�صيدها يف املوانئ ال�صحراوية مما يجعل كميات
يفقد الأرقام املقدمة كثري من م�صداقيتها.
�صيدها غري معلومة للإدارة املغربية نف�سها.
 .8انت�شار ال�صيادين ال�رسيني املغاربة يف املياه
عدد كبري من ال�سفن املغربية التي ت�صطاد
.3
الإقليمية ال�صحراوية والذين ال يحملون رخ�ص ًا
يف املياه ال�صحراوية تفرغ �صيدها يف مينائي �أغادير لل�صيد وال تخ�ضع ان�شطتهم لأية رقابة حكومية ،
والطنطان ،حيث توجد مقرات ال�رشكات التي يتبع خا�صة يف قطاع �صيد الرخويات التي تدر دخال
لها.
كبريا مقارنة بباقي الأ�صناف.
 .4التقليل املق�صود من الأرقام املتعلقة بحجم
	.9الدور الكبري غري املعلن للم�ؤ�س�سة
ال�صيد يف املياه االقليمية ال�صحراوية ،فمث ً
ال يورد
االحتكارية التابعة للق�رص امللكي املغربي املعروفة
تقرير املكتب املغربي لل�صيد ل�سنة ( 2001ال�صفحة با�سم «�أونا» وال�رشكات الدائرة يف فلكها يف قطاع
 )13توزع كميات ال�صيد ال�ساحلي ح�سب املناطق ال�صيد البحري يف املناطق املحتلة من ال�صحراء
�أن جهة وادي الذهب – لكويرة مل ت�ساهم �إال
الغربية �سواء يف ال�صيد مبا�رشة �أو يف ال�صناعات
بـ ،3.7%وهي بذلك �أقل مرتني من م�ساهمة جهة
املرتبطة به ك�صناعات الت�صبري ،وما ن�شاط �رشكة
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«المونيكا�سك ماروك» « la Monégasque
 « Marocللت�صبري ،التي كانت تابعة لـ»�أونا»،
والتي مكنت م�شرتيها «�سعيد العلج» ابن مهرج
ملك املغرب ال�سابق احل�سن الثاين من احتالل
املرتبة الأوىل عامليا يف ت�صبري �سمك الأن�شوفة ،مع
ا�ستح�ضار الطبيعة االحتكارية ل�رشكة «�أونا» التي
ت�ستحوذ على ن�صيب وافر من جميع القطاعات
االقت�صادية املدرة للربح ال�رسيع يف اخلريطة
االقت�صادية املغربية كاملنتجات الزراعة واخلمور
وال�سكر واحلليب والتعدين والطاقة والعقارات
والإعالن واملتاجر الكربى وغريها كثري كما يف�صل
كتاب «امللك املفرت�س».
وعلى الرغم من �ضعف تغطية الأرقام الر�سمية
املغربية حلجم ال�صيد البحري يف املناطق املحتلة
من ال�صحراء الغربية ف�إنها تظهر الزيادة الكبرية
يف حجم ال�صيد وت�ضاعف مداخيل الدولة املغربية
وتظهر �أرقام العائدات التي ح�صل عليها املغرب من
ال�صيد ال�ساحلي وال�صيد التقليدي يف ال�صحراء
الغربية خالل الفرتة ما بني  1992و 2012كما هو
وارد يف اجلدول املرفق رقم ( )1حجم النهب املتزايد
للرثوة ال�سمكية ال�صحراوية يف هذا القطاع الذي
لي�س �إال �صورة جزئية من م�شهد النهب واال�ستنزاف
اخلطري للموارد الطبيعية لل�صحراء الغربية املحتلة.
وح�سب نف�س اجلدول فقد ت�ضاعفت عائدات املغرب
من ال�صيد ال�ساحلي بال�صحراء الغربية �سنة 2008
بحوايل  38مرة مقارنة ب�سنة  ،1992وخالل نف�س
الفرتة ت�ضاعفت عائدات ال�صيد يف منطقة وادي
الذهب وحدها بحوايل  366مرة ،وهي �أرقام ال حتتاج
�إىل تعليق.

جدول رقم ( )1قيمة العائدات التي ح�صل عليها
االحتالل املغربي من ال�صيد التقليدي وال�صيد
ال�ساحلي يف املناطق ال�صحراوية املحتلة يف الفرتة
ما بني :1992-2012
ال�سنوات
1992
1993
1994

العائدات (مليون �أورو)
0.52
0.90
1.3

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

2
2.2
3.1
4.3
4.6
6.8
8.5
18
11.6
10.8
14
17
14
19.8
16.4
14.7

2011
2012

14.9
15.3

امل�صدر� :إح�صائيات املكتب الوطني املغربي لل�صيد
البحري.
وميثل املخطط البياين امل�صاحب تزايد النهب املغربي
للرثوات البحرية ال�صحراوية يف قطاعي ال�صيد
التقليدي وال�صيد ال�ساحلي يف جميع املناطق
ال�ساحلية ال�صحراوية كما يظهر من الكميات
املفرغة املوانئ الرئي�سية.
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خمطط بياين لتطور كميات تفريغ ال�صيد ال�ساحلي
والتقليدي (�ألف طن) يف املوانئ ال�صحراوية
الرئي�سية ح�سب تقارير املكتب املغربي لل�صيد.

الصيد المغربي في
المياه اإلقليمية
الصحراوية حسب
األنواع البحرية:
وتنق�سم الأ�صناف التي يتم ا�صطيادها �ضمن ال�صيد
ال�ساحلي وال�صيد التقليدي �إىل خم�س جمموعات:

ال�ساحلية �سنة  2012يف ال�سواحل ال�صحراوية
 693317طن وهو ما ي�شكل  70.76باملائة من
حجم �صيد اال�سماك ال�سطحية يف املغرب وال�صحراء
الغربية مع ًا.
وف�ض ً
ال عن اال�ساطيل املغربية ت�شارك اال�ساطيل
الأوروبية و الرو�سية والليتوانية وغريها يف نهب
املخزون ال�صحراوي من هذه الأ�سماك التي ي�ستمر
ا�صطيادها على مدار ال�سنة.

 .2أسماك القاع:
وهي �أ�سماك املنطقة البحرية العميقة وتعرف ب�أ�سماك
 .1األسماك السطحية:
القاع مثل النازيل و�سمك مو�سى وال�شفنني و�سلطان
وتتوزع بدورها �إىل ا�سماك �سطحية �ساحلية مثل
ابراهيم واحلوت والقر�ش وغريها ،ويتم ا�صطياد
ال�رسدين وال�رسدينال واملاكريل والبوري «�أزول»
ع�رشات الأنواع منها واالرقام املغربية تظهر ان
والأن�شوفة والزبيدي «مللي�سة» و�أنواع التونيات
كميات �صيدها يف ال�صحراء الغربية قليلة ن�سبي ًا مل
ال�صغرية ،و�أ�سماك �سطحية يف �أعايل البحار من قبيل
تزد عن  25845طن �سنة  ،2012ولعل مرد ذلك
�أنواع التونيات الكبرية.
لكون الأ�ساطيل التي متار�س �صيد �أعايل البحار ال
ومتثل اال�سماك ال�سطحية �أزيد من  % 80من
تفرغ �صيدها يف املوانئ ونقاط التفريغ ال�صحراوية
الكميات امل�صطادة يف ال�صحراء الغربية وهو ما
بل تتجه اىل ت�صدير �صيدها للخارج �أو تتوجه به
يجعلها الرثوة الأوفر يف املياه االقليمية ال�صحراوية
�إىل املوانئ املغربية ،ولقد ف�شلت اخلطط التي كانت
ومتثل املنطقة الواقعة بني بوجدور والداخلة املوقع
ترمي �إىل جعل ميناء الداخلة ميناء تفريغ ل�سفن
الرئي�سي لتكاثر وا�ستيطان هذه الأ�سماك ،حيث يتم
�أعايل البحار المتناع هذه ال�سفن عن تفريغ �صيدها
ا�صطياد �أربعة ع�رش نوع ًا من الأ�سماك ال�سطحية
به ،ليتحول اىل ميناء ي�ستقبل �سفن �صيد اال�سماك
بكميات جتارية.
ال�سطحية والرخويات فقط.
وقد بلغت الكميات امل�صطادة من اال�سماك ال�سطحية
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تقت�رص ممار�سة �صيد الأخطبوط واال�ستثمار فيه
 .3الرخويات:
على ال�صيادين ومهني القطاع فح�سب ،بل �أ�صبح
الرخويات التي ت�صطاد يف املياه االقليمية
جما ً
ال جاذب ًا للم�س�ؤولني الع�سكريني والأمنني وموظفي
ال�صحراوية �أنواع عديدة �أهمها الأخطبوط واحلبار ،القطاع احلكومي وحتى العمال الب�سطاء والبطالني
وميار�س �صيد الأخطبوط على امتداد ال�سواحل
احلاملني بالربح ال�رسيع ،فتكد�ست على ال�سواحل
الواقعة بني بوجدور ولكويرة ومتثل منطقة وادي
ال�صحراوية االف القوارب وظهرت يف حميط مدينة
الذهب واحدة من �أهم مناطق �صيد الأخطبوط يف
الداخلة قرى برية ومدن عائمة من البواخر والزوارق
العامل ح�سب ت�صنيف منظمة االغذية والزراعة
املحلية ال�صنع وامل�ستوردة وامل�ست�أجرة ،حيث بلغ
التابعة للأمم املتحدة «الفاو».
بحلول �سنة  2003عدد املراكب العاملة يف �صيد
وقد مار�ست اال�ساطيل االجنبية خا�صة اال�سبانية
الأخطبوط ما بني  7000و 8000قارب مرخ�ص وما
واليابانية �صيد االخطبوط يف ال�سواحل ال�صحراوية يزيد عن  6000قارب غري مرخ�ص.
منذ �ستينيات القرن املا�ضي وكانت احل�صيلة حينها وي�صف الأ�ستاذ املغربي املتخ�ص�ص يف املوارد
وفرية بحيث كانت كل �سفينة ت�ستطيع ا�صطياد  2-3ال�صيدية «حممد التاجي» �صيد الأخطبوط
طن يومي ًا وكانت العائدات ال�ضخمة حافزا مل�ضاعفة ال�صحراوي ب�أنه «م�صدر للذهب الأبي�ض» ثم ي�ضيف
ال�صيد ورفع وتريته يف هذه املنطقة.
مف�صالً« :ت�ضم هذه امل�صيدة ثالثة �أنواع من املهن
وقد �شهدت املنطقة موجة غري م�سبوقة من �صيد
تتخذ من ا�ستغالل الأخطبوط هدفا رئي�سا ،وهي:
الرخويات بعد احتالل املغرب لل�صحراء الغربية
�صيد الرخويات يف �أعايل البحر وجتميدها ،وال�صيد
�أواخر �سنة 1975م ولأن املغرب كان حديث عهد
ال�ساحلي بوا�سطة اجلياب ،وال�صيد التقليدي .وميار�س
بهذا النوع من ال�صيد فقد كان يتم ال�صيد بالتعاون النوع الأول �أ�سطول يناهز تعداد وحداته 300
مع ا�سبانيا وقد ت�ضاعف عدد ال�سفن املغربية الكبرية �سفينة.
املمار�سة ل�صيد الأخطبوط من � 4سفن �سنة  1973ويدر هذا القطاع �سنويا من � 300إىل  400مليون
�إىل ما يقارب � 290سفينة ذات نظام جتميد �سنة
�أورو ،وميثل نحو  60%من �إنتاج قطاع ال�صيد
 1992ح�سب «الفاو» ،حمولة الواحدة منها تزيد عن املغربي برمته و 35%من �صادراته .ولقد تلقى قطاع
150طن.
ال�صيد يف �أعايل البحار ا�ستثمارات قاربت 700
هذا ال�صيد املفرط والتكالب املحموم على هذه الرثوة مليون �أورو ،ومتثلت بالأ�سا�س يف اقتناء �سفن ال�صيد
التي بلغ �سعر الطن الواحد منها � 13ألف دوالر مع
والتجهيزات الأر�ضية ،كما وفر القطاع � 10آالف
وجود طلب مرتفع حيث ت�ستقبل ال�سوق اليابانية
من�صب �شغل مبا�رش و� 15ألف �أخرى غري مبا�رشة.
 90%مما يتم �صيده يف ال�سواحل ال�صحراوية
�أما ال�صيد التقليدي للأخطبوط فقد كان يعمل
والباقي ت�ستوىل عليه �أ�سواق ا�سبانيا وايطاليا
فيه �أ�سطول قوامه  7800قارب (وحدات مرقمة
وال�صني ،كان يتم دون راحة بيولوجية مما �أدى اىل
وقانونية) ،وكان ي�ؤمن � 25ألف من�صب �شغل مبا�رش،
اختالالت عميقة يف التوازن احليوي للمنطقة ،
بيد �أنه كانت متار�س يف القطاع نف�سه قوارب غري
الأمر الذي �أوجب حتديد راحة بيولوجية للرخويات قانونية ،ي�ضاهي عددها العدد القانوين.
لأول مرة �سنة  ،1989ولكن تلك الراحة مل تعط
ي�شتغل يف ال�صيد ال�ساحلي ما بني  3000و5000
نتيجتها لأن فرتة الت�سعينيات وخا�صة منذ 1993
بحار ب�شكل مبا�رش على منت � 100إىل � 160سفينة
�شهدت موجة نزوح جماعية لأالف القوارب و�سفن جيابة ت�صطاد �صنف ر�أ�سيات الأرجل ب�صفة مو�سمية
ال�صيد ال�ساحلي من خمتلف مناطق املغرب �إىل
وغري منتظمة «.
نقاط �صيد االخطبوط يف ال�صحراء الغربية طمعا
هذه الزيادة الهائلة يف حجم اال�ستنزاف تطلبت زيادة
يف الربح ال�رسيع ويف ظل غياب كامل لنظم حماية وحدات جتميد الإخطبوط مبدينة الداخلة فارتفع
للرثوة البحرية ال�صحراوية من االندثار� ،إذ مل
عددها من  4وحدات �سنة � 1994إىل  94وحدة �سنة
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.!!!2004
غري �أن هذا الت�سارع يف وترية النهب اجلنوين
للرخويات الذي بلغ ذروته �سنة  2000با�صطياد
 45233طن من الأخطبوط �رسعان ما انعك�س على
املخزون احليوي ال�صحراوي فانخف�ض حجم ال�صيد
�سنة � 2004إىل م�ستوى  417 12طن فقط.
هذا الو�ضع هو ما دفع املعهد املغربي للبحوث يف
ال�صيد البحري يف �شهر �أكتوبر �سنة � 2003إىل دق
ناقو�س اخلطر ب�إعالنه عن التناق�ص املهول يف حجم
الرخويات حيث انخف�ضت ن�سبة الأخطبوط بحوايل
 ،60%وانخف�ض خمزون احلبار �إىل ما يقارب ،78%
ويبني املخطط البياين امل�صاحب االرتفاع الكبري
يف �صيد الأخطبوط والرتدي الذي �شهدت املخزون
احليوي من هذه الرثوة منذ �سنة.2003
خمطط بياين لتطور كميات �صيد الأخطبوط (�ألف
طن) يف املياه الإقليمية ال�صحراوية ويظهر حاالت

تدهور املخزون احليوي من هذه الرثوة البحرية ذات
القيمة ال�سوقية العالية.
الو�ضعية الكارثية للرخويات هي التي دفعت بوزارة
ال�صيد املغربية �إىل تقدمي ما يعرف مبخطط «اعادة
تهيئة م�صائد الرخويات» ومت من خالله توزيع
ح�ص�ص �صيد االخطبوط على اال�ساطيل املغربية
بن�سب تعك�س توزع النفوذ يف قطاع ال�صيد املغربي،
ف�أعطي لل�صيد يف �أعايل البحار ن�سبة ،63%
وح�صل قطاع ال�صيد التقليدي على ن�سبة ،26%
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وترك لل�صيد ال�ساحلي باجلر ن�سبة 11%؛ ومن
البني �أن هذا املخطط مل يعط نتائج تذكر ب�سبب
الفو�ضى واملح�سوبية التي حتكم هذا القطاع،
كما يظهر من االرقام امل�صاحبة ،مما دفع منظمة
الأمم املتحدة للأغذية والزراعة �سنة � 2010إىل
�أن تو�صي ب�إحلاح بخف�ض اال�ستغالل املفرط
للرخويات خا�صة من طرف �سفن اجلر يف منطقة
الداخلة الذي قد ي�ؤدي �إىل توقف دورة حياة هذه
املخلوقات البحرية الثمينة وانقرا�ضها.
واجلدول التايل يظهر الت�ضاعف املهول يف عمليات
نهب الأخطبوط ال�صحراوي وت�ضاعف عائدات
نظام االحتالل من مبيعاته.

ال�سنة
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

الكميات امل�صطادة (طن)
358 3
974 3
299 5
194 5
296 8
348 12
904 17
252 31
233 45
380 32
667 38
393 18
417 12
968 20
621 23
840 20
720 30
393 32

القيمة (مليون �أورو)
4.8
6.1
10.6
11.1
9.9
10.0
10.1
15.7
22.1
43.2
112.2
53.8
37.5
66
76.4
71.2
126.7
95.5

2010

482 16

61.1

2011

748 18

121.8

2012

127 25

105.1

جدول رقم ( )3تطور عائدات �صيد الأخطبوط يف
املياه الإقليمية ال�صحراوية ( )2012 1992-كم ًا
وقيمة ،ح�سب املركز املغربي لل�صيد البحري.
وخالل الأ�شهر الثمانية من �سنة  2013بلغ حجم
�صيد الرخويات يف ال�سواحل ال�صحراوية 18211
طن بعائدات تقدر بـ  50.258مليون �أورو.
ويذكر الباحث الرو�سي «فالدميري البتيخوف�سكي» �أن
العائدات املغربية من الرخويات ترتاوح ما بني 348
و 461مليون دوالر �سنويا ،وهو رقم متوا�ضع لأنه
يقدر كميات ال�صيد الذي متار�سه – ح�سب نف�س
الباحث 280-285 -باخرة بحوايل � 85-95ألف طن
فقط.
 .5القشريات والصدفيات:
ميار�س �صيد الق�رشيات خا�صة اجلمربي و�رسطان
البحر وجراد البحر يف منطقة وادي الذهب وقد
بلغ حجم �صيد الق�رشيات مبنطقة وادي الذهب �سنة
 2010حوايل � 338ألف طن بقيمة � 3359ألف �أورو.

وتعترب منطقتي ملهرييز والعني البي�ضاء اهم
نقاط �صيد الق�رشيات باملنطقة ،فخالل �سنة
 2012مت ا�صطياد  254طنا من جراد البحر
بنقطة ملهرييز حيث يوجد  70قارب ًا ل�صيد
الق�رشيات يف مقابل  112طنا يف نقطة العني
البي�ضاء حيث يعمل حوايل  25قارب ًا.
ويتم ا�صطياد ال�صدفيات و�أ�شهرها املحار
املعروف حملي ًا با�سم «ال�رسمبك» على امتداد
ال�ساحل اجلنوبي لل�صحراء الغربية.
وقد بلغت الكميات التي �صيدت من
الق�رشيات وال�صدفيات البحرية داخل املياه
االقليمية ال�صحراوية �سنة  2012حوايل
 1042طن ،كما بلغت العائدات التي جناها
االحتالل املغربي من هذا النوع من ال�صيد
حوايل  4.208مليون �أورو ح�سب �إح�صائيات
املكتب املغربي لل�صيد.
 .6الطحالب البحرية:
متثل عمليات اجلمع املكثف للطحالب البحرية
املعروفة حملي ًا بـ»اخلز» �أو «ربيعة لبحر»
خا�صة منها الطحالب احلمراء ن�شاط ًا جديد ًا
يف املياه االقليمية ال�صحراوية ،بحيث ال
تظهر �أية معلومات عن االرقام املتعلقة بها يف
االح�صائيات املغربية حول ال�صيد البحري
يف ال�صحراء الغربية قبل  ،2011مما ي�شري �إىل
زيادة الأهمية التي بات يكت�سيها هذا الن�شاط
البحري يف ال�صحراء الغربية على خلفية
التدهور الكبري لإنتاج الطحالب البحرية يف
ال�سواحل املغربية ب�سبب اال�ستغالل املفرط لها.
ويف الأ�شهر الثمانية الأوىل من �سنة 2013
وح�سب تقرير املكتب املغربي لل�صيد ال�صادر
يف �شهر �أوت  2013فقد بلغ حجم الطحالب
امل�ستخل�صة من املواقع ال�صحراوية الأربعة:
�أمغريو و�سيدي الغازي وبوجدور والكراع
� 809أطنان وقدرت قيمتها الإجمالية بحوايل
� 377ألف �أورو .ويف �سنة  2012بلغت عائدات
الطحالب التي مت جمعها يف منطقة بوجدور
لوحدها � 510ألف �أورو.
يذكر �أن مادة الأكار� -أكار امل�ستخل�صة من
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الطحالب احلمراء امل�ستعملة يف التحاليل البيولوجية �إليها غالب ًا باحلرف الالتيني « »Cومتثل ن�سبة 71%
من الرثوة ال�سمكية ،وبالإ�شارة �إىل �أن املنطقة «ج»
ويف ال�صناعات الغذائية تلقى رواج ًا كبري ًا يف
ال�سوق الدولية حيث ي�صدر املغرب  50%من �أنتاج تقع ما بني بوجدور ولكويرة ف�إنها تقع كلها �ضمن
املياه الإقليمية لل�صحراء الغربية.
الطحالب احلمراء �إىل الواليات املتحدة الأمريكية
ومنذ االجتياح املغربي لل�صحراء الغربية بد�أت
والباقي يتوزع بني �أ�سواق اليابان وكوريا اجلنوبية.
�سلطات االحتالل بتنفيذ خمططات ممنهجة ال�ستنزاف
الرثوات الطبيعية ال�صحراوية وبخا�صة الرثوة
النشاط المغربي في
ال�سمكية دون مباالة بواقع ال�سكان ال�صحراويني
الذين يعي�شون الفقر والبطالة والتهمي�ش املمنهج.
نهب الثروات البحرية
ويرافق اال�ستنزاف عملية ا�ستيطان ممنهجة والتي
الصحراوية
ت�شكل راهنا وم�ستقب ً
ال خطرا كبريا على العن�رص
ال�صحراوي ،لأنها �شكلت جزء من ال�سيا�سة
البد من الإ�شارة �إىل �أن م�س�ألة البحث �أو اال�ستق�صاء املخزنية الهادفة �إىل تغيري اخلريطة الدميوغرافية
يف جمال الن�شاط اال�ستنزايف الذي تقوم به الدولة
لل�صحراء الغربية وما يرتبط بها من حتوالت عميقة
املغربية يف �سواحل ال�صحراء الغربية لي�ست بالعمل يف ن�سيجها املجتمعي املتناغم� ،إذ يرتبط بقطاع
الهني وخا�صة عندما يتعلق االمر بعدد ال�سفن �أو
ال�صيد البحري ا�ضافة اىل االلة التكنولوجية� ،آلة
مالكها �أو الكميات امل�صطادة نظرا لوجود جهات
ب�رشية كثيفة تتمدد باطراد على طول ال�ساحل
�أقوى من وزارة ال�صيد املغربية نف�سها ،هذه الأخرية ال�صحراوي يف قرى وع�شوائيات خارجة عن
التي ال تراقب ح�سب خرباء القطاع املغاربة �أنف�سهم نطاق الدولة ،حيث تع�ش�ش اجلرمية والفقر وتنت�رش
�سوى  40%من ن�شاط هذا القطاع احليوي ،وبالتايل املخدرات والتهريب وي�سود الالقانون.
ف�إن ما نقدمه هنا من معلومات هو ح�صيلة �شهادات
ميدانية �أو ما ن�رشته مراكز بحثية �أو مواقع ر�سمية �أو وتتوزع على خريطة ال�ساحل ال�صحراوي هذه الب�ؤر
و�سائل �إعالم مغربية ،ويبقى عم ً
ال يت�صف بالق�صور اال�ستيطانية يف جمموعتني رئي�سيتني هما:
نتيجة ل�صعوبة البحث والو�صول �إىل املعلومات ظل
يف نظام يت�صف بانعدام ال�شفافية ويف حالة واقع
 1قرى ال�صيد املرخ�صة :ح�سب ت�صنيف �سلطات
احتالل ع�سكري يت�سم ب�إحكام قب�ضته الع�سكرية
االحتالل وهي القرى التي �سمحت الدولة املغربية
واالمنية الرهيبة على املناطق املحتلة من ال�صحراء
ب�إقامتها يف نقاط �صيد رئي�سية ،ويبلغ تعدادها
الغربية.
ح�سب �إدارة االحتالل املغربي  15قرية �صيد وهذه
يق�سم املغرب مناطق ال�صيد البحري يف املغرب
�أ�سماء بع�ض منها :انظر خريطة رقم 2
واجلزء املحتل من ال�صحراء الغربية �إىل �أربعة مناطق
هي املنطقة املتو�سطية وتقدم ن�سبة  3%من جمموع
الرثوة ال�سمكية للمغرب وال�صحراء الغربية مع ًا
واملنطقة الأطل�سية «�أ» ومتتد من جنوب اجلديدة �إىل
�سيدي �إيفني وهي ت�شكل  9%من كميات ال�صيد
واملنطقة الأطل�سية «ب» والتي ت�ساهم بن�سبة 17%
من الكميات امل�صطادة ومتتد من �سيدي �إيفني جنوب
املغرب �إىل بوجدور يف و�سط ال�صحراء الغربية ومتثل
املياه االقليمية ال�صحراوية ن�سبة  60باملائة من هذه
املنطقة ،و�أخري ًا املنطقة الأطل�سية «ج» التي ي�شار

10

ا�سم القرية

موقعها

 40كيلو مرت �شمال العيون
�أمغريو
 50كيلو مرت جنوب العيون
تارومة
 60كيلومرت �شمال بوجدور
�أوغنيت
�أكطي �سيدي الغازي  42كيلو مرت �شمال بوجدور
 37كيلومرت جنوب بوجدور
�أفتي�سات
 70كيلو مرت جنوب بوجدور
كاب 7
 123كيلومرت جنوب بوجدور
كاب 8
 147كيلومرت جنوب بوجدور
البري
 180جنوب بوجدور
لكراع
 111كيلو مرت �شمال الداخلة
�إميطالن
 65كيلو مرت �شمال الداخلة
انرتفت
ال�ساركا
لبريدة
العني البي�ضاء

 10كيلو مرت جنوب الداخلة
 140كيلو مرت جنوب الداخلة
 176كيلو مرت جنوب الداخلة

ملهرييز

 319كيلومرت جنوب الداخلة.

عدد القوارب
 560قارب ل�صيد الأ�سماك ال�سطحية ونقطة جمع الطحالب
 300قارب ل�صيد الأ�سماك ال�سطحية.
 62قارب م�سجل وعدد غري معلوم من القوارب الع�شوائية
 200قارب ل�صيد الأ�سماك ال�سطحية.
 200قارب لي�صد ال�رسدين والأن�شوفة.
 600قارب ل�صيد الأ�سماك ال�سطحية.
 120قارب موجهة ل�صيد الأ�سماك ال�سطحية والأخطبوط.
 80قارب ل�صيد ال�رسدين والرخويات.
 160قارب �أغلبها موجهة ل�صيد الرخويات.
 281قارب �صيد ويرتفع هذا العدد �إىل  301يف مو�سم �صيد الأخطبوط.
 2000قارب معظمها موجه ل�صيد الأخطبوط.

 1205قوارب ويزداد هذا العدد يف مو�سم �صيد الأخطبوط.
 1200قارب معظمها قوارب �صيد الرخويات.
 60قارب ل�صيد ال�سمك وما بني  20و 25قارب ل�صيد الق�رشيات وخا�صة جراد
البحر .ملهرييز
 165قارب ل�صيد ال�سمك وحوايل  70قارب قارب ل�صيد الق�رشيات وخا�صة
جراد البحر.

ويوجد بهذه القرى  6180قاربا مرخ�ص ًا ح�سب
�شهادة نا�شط �صحراوي متتبع مللف ال�صيد البحري،
�أما عدد القوارب املرخ�صة ح�سب االدارة املغربية
فهو  6088قاربا.
�أما قرى ال�صيد «غري املرخ�صة» ح�سب ادارة
االحتالل فعددها غري معروف بدقة نذكر منها:
� 1أبليبالت 15 :كيلو مرت جنوب �أمكريو.
 2ال�سبخة 30 :كيلومرت �شمال بوجدور.
 3حيمر ماه 20 :كيلومرت �شمال بوجدور.
� 4أوزيوالت 20 :كيلومرت جنوب بوجدور.
 5ال�سينتور 40 :كيلومرت جنوب بوجدور.
 6الرتتار 65 :كيلومرت جنوب بوجدور.
 7بوجي �أو�شني 72 :كيلومرت جنوب بوجدور.
 8بوجي عبد ال�صادق 80 :كيلومرت جنوب بوجدور.
 9بوجي حلريرة 100 :كيلومرت جنوب بوجدور.
 10ال�شوك 110 :جنوب بوجدور.
 11الطويجني 143 :جنوب بوجدور.
	.12احل�سانية 162 :جنوب بوجدور.
 13ال�سميتات 170 :كيلومرت جنوب بوجدور
 14بوجي حمدي  158كيلومرت جنوب بوجدور.
 15خي�سو�س 195 :كيلو مرت �شمال الداخلة.
 16لقويدي�س 190 :كيلو مرت �شمال الداخلة.

 17لكرييع� 180 :شمال الداخلة.
 18بالية عبد الرحيم� 150 :شمال الداخلة.
 19بالية الذيبة 140 :كيلو مرت �شمال الداخلة.
 20النقطة  118 :118كيلو مرت �شمال الداخلة.
� .21أم لكوير 25 :كيلومرت �شمال الداخلة.
 .22فم لبوير 5 :كيلومرتات �شمال غرب الداخلة.
 .23بورتيتو  60:كيلو مرت جنوب الداخلة.
 .24واد �سنطرا 150 :كيلو مرت جنوب الداخلة.
 .25احلجرة املقطوعة  180 :كيلو مرت جنوب
الداخلة.
 .26احلجرة املكتوبة 185 :كيلو مرت جنوب
الداخلة.
وتتحدث امل�صادر االعالمية املغربية عن وجود ما
يقارب  5000قارب «غري �رشعي» �أي �أنه ين�شط
يف هذه الب�ؤر اال�ستيطانية ب�صورة ع�شوائية دون
�أن يحمل �أية رخ�صة وال ت�سجيل كما �أن عائدات
هذا ال�صيد ال تخ�ضع للمراقبة وال تظهر يف الأرقام
الر�سمية مما يجعل الأرقام امل�سجلة ال متثل �إال ن�سبة
قليلة من الكميات امل�صطادة يف املياه االقليمية
ال�صحراوية.
وف�ض ً
ال عن القرى والع�شوائيات املذكورة توجد
ع�رشات املواقع التي ترخ�ص فيها دولة االحتالل
ال ال ح� ً
لل�صيد ومنها مث ً
رصا :الدزيرة قرب مدينة
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ومن �أجل تقييد هذه الرخ�ص املمنوحة لل�صحراوين
العيون وعدد كبري من املواقع يف حميط مدينة
قامت �سلطات االحتالل بدمج كل � 4أو � 5أو6
الداخلة من قبيل« ،الرقيبة  »1و»الرقيبة »2
�صحراويني يف رخ�صة واحدة مما ي�صعب عليهم
و»دونفورد» و»احلاجة ملرية» حيث ميار�س �صيد
ال�صدفيات ب�صورة مكثفة و»الدخيلة» و»بالية خرية» عملية اال�ستفادة منها ويف معظم احلاالت ي�ضطر
�أ�صحابها لبيعها �أو كراءها.
و»بالية الرومان» حيث ميار�س �صيد الأخطبوط
و»تاورطاء» والنقطة الكيلومرتية  25جنوب الداخلة وي�ستفيد ال�صيد التقليدي بن�سبة  26%من قيمة
اال�ستثمار يف قطاع ال�صيد بعد �أن كان ي�ستفيد من
املعروفة با�سم « « PK 25حيث ميار�س ال�صيد
ن�سبة  33%يف ال�سابق خم�ص�صة لــ 6088قاربا،
الريا�ضي.
وال�صيد التقليدي ي�شغل خالل املو�سم وب�صفة
مبا�رشة 12300عامال ب�صفة مبا�رشة و 15415
ينق�سم ال�صيد البحري يف املناطق املحتلة من
ال�صحراء الغربية �إيل عدة �أق�سام على ال�شكل التايل :عامال ب�صفة غري مبا�رشة.
 .1الصيد التقليدي:
وهو ال�صيد البحري الذي تتم ممار�سته ب�صورة
تقليدية يف �أ�ساليبه ومعداته ويتم ال�صيد با�ستعمال
قوارب �صغرية �إىل متو�سطة احلجم يبلغ طولها 5-6
�أمتار مزودة مبحركات من � 6إىل  25ح�صان ،ويف
بع�ض احلاالت ميار�س هذا النوع من ال�صيد يف �سفن
جر ي�صل طولها �إىل  20مرت ًا.

أنواع القوارب المغربية
العاملة في السواحل
الصحراوية:

ي�صنف النا�شط ال�صحراوي حممد البيكم املتابع
لن�شاط االحتالل املغربي يف قطاع ال�صيد القوارب
املغربية امل�شاركة يف نهب الرثوة البحرية يف منطقة
وح�سب الباحثان حممد بدير و�سيلفي غينيت،
الداخلة بال�صحراء الغربية كنموذج كما يلي:
( )1997ف�إن التزايد يف ا�سطول ال�صيد التقليدي
قوارب جراد البحر» النكو�ست احلمراء» :
املغربي يف املحيط الأطل�سي �سببه «تزايد �أن�شطة
( 4مراكب) يعمل بكل مركب � 14شخ�ص ًا ويجلب
ال�صيد التقليدي يف ال�صحراء الذي بد�أ منذ 1988
القارب الواحد  2طن من جراد البحر يف كل رحلة
وتزايد �صيد الأخطبوط الذي يتم بوا�سطة علب
�صيد ،وت�ستمر فرتة ال�صيد من  10اىل  15يوما،
بال�ستيكية تثقل بالإ�سمنت وتثبت يف القاع ملدة
ويباع الكيلوغرام الواحد من جراد البحر الأحمر يف
يومني �أو ثالثة على عمق من عدة امتار �إىل  120مرت
ال�سوق املحلية بـ 300درهم مغربي.
وعلى م�سافة من ال�شاطئ ترتاوح بني  100مرت و30
وعادة ما تقوم هذه القوارب بالتخل�ص من الأ�سماك
كيلومرت ويبلغ عدد العلب البال�ستيكية حوايل 3000
التي جتلبها ال�شبكة مع جراد البحر لعدم ت�ضمنها
علبة لكل قارب «.
يف رخ�صة ال�صيد وهو ما ميثل �إهدار متكرر للرثوة
ال�سمكية ال�صحراوية.
ويف �سنة  2007بلغ عدد القوارب املغربية العاملة
يف ميدان ال�صيد التقليدي بال�سواحل ال�صحراوية ما
 قوارب «البيالجيك» 26( :مركبا) �أي ال�صيديناهز  9352قارب ًا ،ثم متت �إعادة هيكلة هذا القطاع
ال�سطحي يعمل بكل قارب من  14ايل 17بحار ًا،
�سنة  2008حيث وزعت  3082رخ�صة لل�صيد
وال�صيد م�ستمر بال توقف طوال ال�سنة ،ويجلب كل
التقليدي من طرف وزارة ال�صيد البحري املغربية،
قارب ما بني  250و 400طن يف كل رحلة وت�ستمر
بلغت ح�صة امل�ستوطنني املغاربة منها  94باملائة،
الرحلة يوما واحدا� ،أجرة البحار من  4000ايل
يف حني انح�رصت ا�ستفادة ال�صحراويني من هذه
 9000درهم مغربي.
الرخ�ص على  6باملائة فقط!!!.
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 قوارب» باالنكرية 52( :مركبا) وهي قوارب�صغرية احلجم مالكها مغاربة متخ�ص�صة يف �صيد
الق�رشيات ،يعمل بكل قارب � 18شخ�ص ،تن�شط
طول ال�سنة و يجلب القارب من  20ايل  25طنا
يف كل رحلة ،والرحلة ت�ستمر يوما واحدا ،وتتحدد
�أجرة البحار بـ « الباي» وهو ن�صيب متفق عليه من
ال�صيد.

 قوارب ال�صيد « ال�رسادلية» :ويوجد منها علىاالقل  1500قطعة ،يعمل بكل قارب  49بحار ًا
و�أجرة البحار حتدد عن طريق « الباي» وميار�س
القارب رحالت ال�صيد على مدار ال�سنة طيلة �أيام
الأ�سبوع ،عدا اجلمعة ،ويجلب القارب يف الرحلة
الواحدة ما يقارب  30طنا.

 ال�شاروتيات 380( :ايل  400مركبا) ومتار�س �صيد  -قوارب ال�صيد التقليدي  :عددها  3081قارب ًا ،�أعايل البحار وهو قطاع غام�ض من قطاعات ال�صيد مق�سمة على  6قرى رئي�سية لل�صيد التقليدي ،
باملنطقة حيث يعترب مالكه من �شخ�صيات البارزة يف يعمل بكل قارب ما بني  3ايل � 5أفراد .
الدولة العميقة وتغيب االرقام الر�سمية حول �أن�شطته.
 .2الصيد الساحلي:
 قوارب ال�صيد « ال�رسادلية» والتي يوجد منها على وهو ال�صيد الذي ميار�س يف املناطق القريبة منال�شاطئ بخالف �صيد �أعايل البحار ويرتكز يف �صيد
االقل  700قارب .كل قارب يعمل به � 49شخ�ص
على طول ال�سنة ،ميار�س القارب رحالت يومية عدا الأ�سماك ال�سطحية والرخويات بالدرجة االوىل.
تقدر ال�سفن العاملة يف هذا القطاع بحوايل 2609
يوم اجلمعة ،ويف كل رحلة يجلب  30طن� .أجرة
�سفن حديثة من بينها  378من �سفن اجلر التي
البحار هي « الباي».
ت�ستعمل تقنيات عالية يف ت�سيري املالحة و ر�صد
جتمعات اال�سماك وحتديد املواقع وغريها.
 قوراب «ال�صنار» 15( :مركبا) و يعمل بكلمركب � 15شخ�ص ًا وهي متار�س ال�صيد طيلة العام  ،ومتار�س �ضمن ال�صيد ال�ساحلي �أن�شطة متنوعة من
بينها:
وي�صطاد القارب الواحد ما بني  30ايل  50طن .
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�صيد ال�رسدين :يبلغ عدد املراكب الن�شطة يف
هذا النوع من ال�صيد  700باخرة ،و ال ميتلك
ال�صحراويون �أي باخرة يف هذا القطاع ،ومتار�س هذه
ال�سفن �صيد ال�رسدين كما ت�صطاد الأنواع الثمينة
رغم �أنها حتمل رخ�صة �صيد ال�رسدين فقط .ويعمل
يف كل باخرة من هذه البواخر  49بحار ًا وعلى
الرغم من �أنها متار�س ن�شطاها ب�شكل رئي�سي على
ال�سواحل ال�صحراوية ف�إنه ال يوجد عامل �صحراوي
واحد على منت �أي باخرة من هذه البواخر.
وي�ستطيع املركب الواحدة من مراكب ال�رسدين
�أن ي�صطاد يوميا ما بني � 500إىل  1000طن من
ال�رسدين ويلقي يوميا يف عر�ض البحر ما يرتاوح
بني  50و  60طن من ال�صيد اخلاطئ ك�أ�سماك القرب
(كوربينة) وال�رشغو وغريها وهي �أنواع ت�صطاد مع
�سمك ال�رسدين لتقا�سمها معه نف�س الو�سط املعي�شي
معه.
الصيد بالجر:
ارتفع عدد املراكب العاملة يف هذا ال�صنف املتميز
با�ستعماالت تقنيات عالية يف املالحة وال�صيد ور�صد
التجمعات ال�سمكية من �إىل  150مركبا ( 2006-
� )2007إىل  290مركبا ( )2010ثم �أرتفع الحق ًا
�إىل حوايل � 378سفينة مزودة بنظام جتميد على ظهر
املركب مما ميكنها من االبحار لفرتات قد ت�صل �إىل
 50يوم ًا ،وترتاوح حمولة هذه املراكب ما بني 200
و 600طن من الأ�سماك والرخويات وترتاوح قوة
املحرك يف هذا النوع من املراكب بني  600و2000
ح�صان ،وهي ت�شغل  3600عام ً
ال ب�صفة مبا�رشة ،وال
ميلك �أي �صحراوي رخ�صة وال باخرة واحدة يف هذا
النوع من ال�صيد.

غالبية ال�سفن التي تعمل باجلر – كما جاء يف «تقرير
حول الأو�ضاع الفو�ضوية املزرية التي يتخبط فيها
قطاع ال�صيد البحري بجهة وادي الذهب ب�سبب
جتاوزات الإدارة و �سلبية دورها» ن�رشته و�سائل
�أعالم ومواقع الكرتونية مغربية -ال تتوفر على باعث
اال�شارة املرتبط بالأقمار ال�صناعية «املو�شار» مما
يجعلها خارج نطاق املراقبة غالب ًا ،كما �أنها ت�ستخدم
�شباك �صيد حمرمة دوليا ،وقد ترتك �شباكها يف
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عر�ض البحر بعد ان حتدد مكانها عن طريق جهاز
حتديد املواقع اجلغرافية للعودة �إليها الحق ًا� ،إ�ضافة
اىل انها ت�ستخدم �شباك زاحفة تعرف با�سم «بونطار»
وهي �شباك �ضيقة من حجم  40و 50مم ،مما يت�سبب
يف �صيد �صغار اال�سماك و االخالل بدورة حياتها
وبالتايل انقرا�ض �أنواع عديدة منها.
ومينع على ال�صحراويني العمل بهذه البواخر لعدة
ا�سباب منها :
 الرف�ض من طرف �إدارة هذه البواخر لأنها ت�ستخدمو�سائل غري قانونية يف ال�صيد ،كال�شباك املحرمة
دوليا - ،العمال يف هذه البواخر يتوزعون على
لوبيات من امل�ستوطنني ح�سب مناطقهم الأ�صلية،
بحيث يرف�ضون عمل �أي �شخ�ص ال ينتمي ملدنهم.
 غالبية هذه البواخر التي ت�ستخدم و�سائلتكنولوجية متطورة مما ميكنها من ا�صطياد كميات
هائلة من الأ�سماك قد تكون غري م�ضمنة يف رخ�ص
�صيدها.
 بع�ض هذه البواخر تقوم ب�شحن �صيدها يف ميناءمدينة الداخلة بوا�سطة م�ضخة عرب �أنبوب ال يرتك
لأي مراقب �أو مالحظ فر�صة التعرف على ما ت�شحنه،
لأن غطاء يلف حول هذا الأنبوب ليو�صله بعنق
ال�صهريج فال يرى منه �أي �شيء.
وتنتمي �إىل هذه النوع من البواخر �سفن اجلر املعروفة
اخت�صارا با�سم � RSWأي «حامالت �صهاريج
مياه البحر املجمدة» التي ت�ستطيع الواحدة منها �أن
ت�صطاد يف كل � 36ساعة ما بني � 400إيل  500طن.
وهي تنق�سم هذه البواخر بدورها �إىل بواخر مغربية
و�أخرى م�ست�أجرة �أو مملوكة مل�ستثمرين �أو �رشكات
�أجنبية مثل الباخرة «نورديك» والباخرة «مون �سان»
وغريها كثري ،وعادة ما تخفي ال�رشكات الأجنبية
عالقتها بهذه البواخر تهرب ًا من امل�س�ؤولية القانونية
لتبعات �أن�شطة هذه البواخر املدمرة للو�سط البحري
وال ميلك ال�صحراويون على امتداد املناطق املحتلة �إال
�سفينة واحدة من هذا النوع.
.3صيد اعالي البحار:
�صيد �أعايل البحار هو ال�صيد ال�صناعي املمار�س يف
املناطق البحرية البعيدة عن ال�شاطئ ويتميز ب�ضخامة
اال�ستثمارات التي ت�ضخ فيه وهو ما ينعك�س على

التقرير �سالف الذكر -وذلك لكونها يف ملكية
�ضخامة وحداثة ال�سفن واملعدات امل�ستخدمة
لأغرا�ض املالحة ور�صد التجمعات ال�سمكية وبالتايل �شخ�صيات نافذة وال تخ�ضع لأية مراقبة من �أي نوع
كان.
على الكميات الكبرية من ال�صيد البحري.
 �أغلب ربابنة هذه ال�سفن من �آ�سيا ،وهم ال يعريونيتجه ن�شاط  87%من �سفن ال�صيد ال�صناعي يف
�أي اهتمام مل�ستقبل م�صائد املنطقة وال بيئتها
املغرب �إىل �صيد الرخويات والأ�سماك البي�ضاء يف
البحرية.
املياه االقليمية ال�صحراوية وقد ارتفع عدد �سفن
 هذه ال�سفن تعمل بنظام الكوطا الفردية ،و ال�سفينةال�صيد ال�صناعي املغربي ب�صورة مذهلة من � 4سفن املعطلة ل�سبب ما �أو رغبة يف االقت�صاد يف التكاليف
تفوت ح�صتها ل�سفينة �أخرى من نف�س ال�رشكة.
�سنة � 1973إىل � 454سفينة �سنة  ،1998ح�سب
حممد بدير ،كما يظهر املخطط امل�صاحب ،وهذه
كما �أن هذه البواخر تلحق الدمار بالرثوة ال�سمكية،
الزيادة ناجتة عن ت�ضاعف الن�شاط اال�ستنزايف للرثوة �إذ �أنها كلما عرثت على �أنواع من الأ�سماك رفيعة
البحرية ال�صحراوية بعد االحتالل املغربي لل�صحراء القيمة �ألقت بالكميات الهائلة التي على متنها ميتة
وجممدة يف عر�ض البحر.
الغربية.
 هذه ال�سفن ال حترتم امل�سافات املحددة لها بحيثو�سفن ال�صيد ال�صناعي من �صنف �سفن جر القاع
تدنو كثريا من ال�شاطئ مما يعر�ض ال�صيادين
مزودة بغرف تربيد مما ميكنها من اال�ستمرار يف ال�صيد التقليديني ل�شتى احلوادث و نهب معدات �صيدهم
يف رحالت قد ت�صل اىل �شهرين ون�صف ،وهي �سفن
ترتاوح قوة حمركاتها بني � 750إىل  2000ح�صان
وتعود ملكية هذا النوع من البواخر �إىل �أفراد من
وترتاوح حمولتها بني � 200إىل  900طن.
العائلة املالكة �أو بع�ض اجلرناالت �أو وزراء �سابقني
�أو ر�ؤ�ساء احزاب �أو عدد حمدود من الأعيان،
والبد من الت�أكيد على �أن عدد ال�سفن التي تن�شط
وت�ستثمر جمموعة «�أونا» التابعة للق�رص امللكي يف
يف �صيد �أعايل البحار بال�صحراء الغربية غري حمدد هذا القطاع عرب فرعها امل�سمى «مارونا».
بدقة ويفوق يف �أقل التقديرات � 600سفينة ،من
جميع ال�سفن املنتمية لهذا ال�صنف يف املغرب متار�س
بينها � 280سفينة على االقل متخ�ص�صة يف �صيد
ال�صيد يف املياه الإقليمية ال�صحراوية من بوجدور
الرخويات وتت�صف �سفن هذا القطاع ب�أنها الأحدث �إىل لكويرة ،وتقوم بالت�صدير مبا�رشة عرب جزر
والأكرث متوي ً
ال وجتهيز ًا بالتقنيات احلديثة مما ميكنها
الكناري �إىل ال�سوق الأوروبية والدولية دون املرور
من �صيد ومعاجلة كميات كبرية من اال�سماك
مبوانئ املدن ال�صحراوية املحتلة �أو املوانئ املغربية مما
يجعل �صيدها يقع خارج اح�صائيات املكتب املغربي
والرخويات لفرتات طويلة ،ويتميز �صيد �أعايل
لل�صيد ويتجاوز كل مراقبة.
البحار بقيمته العالية مقارنة بال�صيد ال�ساحلي.
وينق�سم ال�صيد يف �أعايل البحار اىل نوعني:
 .2النوع الثاني :البواخر األجنبية:
أ .النوع االول :يعرف بـ»السوبرسوب»:
بواخر «ال�سوبر�سوب» هي �أكرب بواخر �صيد الإ�سماك ا�شتهرت ال�سواحل ال�صحراوية بغنائها املثري
بالرثوة ال�سمكية منذ زمن طويل وقد كانت حمط
 ،التي تبلغ حمولتها ما بني � 2000إيل  5000طن،
اهتمام ال�صيادين اال�سبان والربتغاليني منذ منت�صف
وعدد البواخر الن�شطة يف هذا امليدان يقدر بـ 409
القرن اخلام�س ع�رش ومنذ �أواخر خم�سينيات القرن
وهذه البواخر تعمل وت�صطاد �أنواع ًا من ال�سمك
الأبي�ض والرخويات وعدد من الأنواع الثمينة التي الع�رشين �أ�صبحت املياه االقليمية ال�صحراوية
م�رسح ًا لتناف�س الأ�ساطيل القادمة من ا�سبانيا
حتوز طلب ًا وا�سع ًا يف ال�سوق الدولية.
والربتغال واليابان وكوريا اجلنوبية واالحتاد ال�سوفيتي
يتنمى �إىل هذا النوع حوايل � 30سفينة يعرفها
وبولندا ورومانيا واملانيا وغريها ،يف جتاهل تام
ال�صيادون ب�سفن «  – »M rougeدائما ح�سب
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مل�صالح وحقوق ال�شعب ال�صحراوي ،ومنذ االحتالل
املغربي لل�صحراء الغربية �سنة 1975م �أ�صبحت
الدولة املغربية بالإ�ضافة �إىل نهبها اجلنوين للرثوات
البحرية ال�صحراوية ،حت�صل على عائدات مالية
�ضخمة من رخ�ص ال�صيد التي متنحها للأ�ساطيل
الأجنبية التي متار�س نهب وا�ستنزاف الرثوات
البحرية لل�صحراء الغربية خملفة �أثار ًا اقت�صادية
وبيئية عميقة ،نتيجة للتدمري الوا�سع الذي يخلفه
ن�شاط البواخر الدولية العمالقة يف املنطقة.
ومن البواخر الأجنبية التي متار�س ال�صيد يف
ال�سواحل ال�صحراوية:
أ .البواخر األوروبية:
متثل ا�سبانيا البلد الأوروبي الأكرث تورط ًا يف نهب
الرثوات البحرية ال�صحراوية منذ عقود وهو ما �أدى
�إىل خلق حالة من التناف�س بينها وبني املغرب خا�صة
بعد �سنة  1986حني بلغت كميات الأ�سماك املفرغة
يف ال�صحراء الغربية واملغرب م�ستويات قيا�سية حيث
ارتفعت �إىل �أكرث � 594ألف طن و�شكلت ال�سواحل
ال�صحراوية م�صدرا ملا ما يزيد عن  75%من هذه
الكميات ،وقد �أدى هذا االرتفاع املهول يف ال�صيد
�إىل ن�شوب �رصاع بني املحتلني القدمي واجلديد
لل�صحراء الغربية �أي بني ا�سبانيا واملغرب ،يف ظل
اجهاد خميف ناجت عن اال�ستنزاف الوا�سع الذي �أ�صبح
يهدد امل�صائد ال�صحراوية.
هذا ال�رصاع الذي �أ�صبح �أكرث حدة بعد ت�ضاعف
اعداد ال�سفن املغربية والزيادة الكبرية يف املبالغ
املوجهة لال�ستثمار املغربي يف ال�صيد البحري يف
ال�صحراء الغربية خا�صة يف قطاع الأخطبوط الذي
كان الهدف الرئي�سي لل�صيادين الإ�سبان منذ عقود،
جعل االتفاقيات الثنائية التي حكمت العالقات
االقت�صادية بني البلدين -والتي مت ت�أطريها عرب بنود
�رسية يف اتفاقية مدريد املوقعة يف  14نوفمرب 1975
التي نتج عنها خروج ا�سبانيا من ال�صحراء الغربية
واحتالل املغرب لها -يف و�ضعية حرجة ع�صفت
باالتفاقيات الثنائية بني البلدين يف جمال ال�صيد
البحري يف ال�سواحل ال�صحراوية وهي االتفاقيات
التي حتولت �إىل اتفاقيات بني املغرب واملجموعة
االوروبية ثم االحتاد االوروبي الحقا.
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واملخطط البياين التايل يبني تزايد الكميات التي
ا�صطادتها ال�سفن اال�سبانية يف �سواحل �شمال غرب
افريقيا يف اطار االتفاقيات امل�شرتكة مع املغرب
خالل �سنوات .1995-2008
امل�صدر :اح�صائيات اللجنة الأوربية لل�صيد 1995-
.2008
االتفاقيات االوروبية –املغربية لل�صيد يتم جتديدها
كل �أربعة �سنوات وفق ًا لظروف التفاو�ض التي تتغري
ح�سب امل�صالح املغربية وامل�ساومات وال�ضغوط التي
ميار�سها على البلدان الأوروبية يف مواقفها ال�سيا�سية
من نزاع ال�صحراء الغربية.
وقد وقعت االتفاقية الأوىل �سنة  ،1988و�سمحت
حلوايل � 800سفينة �أوروبية غالبيتها من ا�سبانيا
بال�صيد يف املياه االقليمية ال�صحراوية وجددت
االتفاقية �سنة  1992ملدة ثالث �سنوات و�سمحت لـ
� 736سفينة �أوروبية من بينها � 650سفينة �إ�سبانية
بال�صيد وقد �أوقف املغرب العمل بهذه االتفاقية كرد
على تعليق االحتاد االوروبي لالتفاق املايل مع املغرب
ب�سبب �سجله املريع يف جمال حقوق الإن�سان ،غري �أن
ال�ضغوط الناجتة عن فقدان ا�سبانيا مل�صاحلها البحرية
يف ال�صحراء الغربية دفع االحتاد االوروبي اىل توقيع
االتفاقية الثالثة مع املغرب �سنة  1995ب�رشوط
�أف�ضل ل�صالح الطرف املغربي وقل�صت هذه االتفاقية
عدد ال�سفن الأوروبية �إىل � 599سفينة بعد �شكوى
املغرب من ال�صيد املكثف الذي يحرم املغاربة من
اال�ستفادة من ثروات الأرا�ضي التي �أحتلوها.
لقد �سمحت االتفاقيات املغربية –الأوروبية املتكررة
ب�صيد االخطبوط والأ�سماك ال�سطحية و�أنواع من
التونة با�ستعمال �سفن اجلر و�سفن اجلر يف الأعماق
و�سفن �شباك اجلر الكي�سية على امتداد ال�سواحل
ال�صحراوية التي ال تعرتف الدول الأوروبية ويف
مقدمتها ا�سبانيا ب�سيادة املغرب عليها.
معظم البواخر االوروبية التي ت�ستخدم �أحدث تقنيات
املالحة وال�صيد البحري موجهة نحو �صيد الأ�سماك
ال�سطحية والأخطبوط والأ�سماك البي�ضاء والتونة
وترتاوح حمولة بع�ض هذه البواخر ما بني 2100
طن و 6000طن ،كما وتقوم هذه البواخر العمالقة

بنهب وا�ستنزاف الرثوة البحرية ال�صحراوية يف
الوقت الذي ي�ستفيد االحتالل املغربي من عائدات
الرتاخي�ص التي مينحها لل�سفن الأوروبية.
وتقول منظمة «ال�سالم الأخ�رض» يف تقريرها
ال�صادر يف فرباير « 2012اليوم ت�صطاد �سفن
االحتاد الأوروبي  235000طن من �أنواع الأ�سماك
ال�سطحية ال�صغرية من مياه املغرب وموريتانيا وهي
الكميات الأ�ضخم التي ت�صطادها �سفن االحتاد
الأوروبي خارج مياهه الأقليمية» .واملعروف �أن معظم
�سفن االحتاد الأوروبي التي تن�شط يف اطار االتفاق
املغربي الأوروبي متار�س ال�صيد يف املياه االقليمية
ال�صحراوية حتديد ًا ،و�ضمن قائمة االثنتي ع�رشة
�سفينة الأ�ضخم والأعلى من حيث خ�صائ�صها
التقنية يف �أوروبا توجد � 11سفينة م�رصح لها �ضمن
االتفاق املغربي الأوروبي لل�صيد لتمار�س النهب
املفرط للرثوات البحرية ال�صحراوية.
وقد بلغت البواخر االوروبية امل�سموح لها بال�صيد يف
املياه االقليمية ال�صحراوية ح�سب االتفاق املغربي مع
االحتاد الأوروبي املنتهية �صالحيته  119باخرة ،منها
 100من ا�سبانيا و  14من الربتغال و 4من فرن�سا
و 1من ايطاليا مقابل  144.4مليون يورو يدفعها
االحتاد االوروبي للخزينة املغربية.
وقد مت التوقيع على جتديد هذا االتفاق يوم  23يوليو
 2013بعد �ست جوالت من املفاو�ضات ال�صعبة
نتيجة ملوقف عدد كبري من الدول الأوروبية الراف�ضة
لتجديد هذا االتفاق خلرقه للقانون الدويل ل�شموله
للمياه االقليمية ال�صحراوية.
االتفاق اجلديد �سيح�صل املغرب مبوجبه على 40
مليون �أورو �سنوي ًا مقابل الرتخي�ص ملائة و�ست
وع�رشين �سفينة تنتمي لإحدى ع�رش بلد ًا �أوروبي ًا
هي ا�سبانيا وفرن�سا والربتغال وايطاليا واململكة
املتحدة وايرلندا وليتوانيا والتفيا وبولندا واملانيا
وهولندا مبمار�سة ال�صيد يف املياه االقليمية
ال�صحراوية.
وحتظى ا�سبانيا بن�صيب اال�سد يف هذا االتفاق
لوجود � 100سفينة �صيد ا�سبانية �ضمن ال�سفن
االوروبية املذكورة ،وهو ما جعل هذا امللف «�أ�سا�سي
وميثل ق�ضية دولة بالن�سبة للحكومة اال�سبانية»
كما قال وزير الفالحة والتغذية والبيئة اال�سبانية

«ميغيل �أريا�س كانييتي» خماطب ًا الأحزاب ال�سيا�سية
اال�سبانية.
ين�ضاف �إىل ال�سفن الأوروبية العاملة �ضمن
االتفاقيات الأوروبية املغربية عدد كبري من ال�سفن
الأوربية التي تن�شط يف �إطار التعاون الثنائي
وال�رشاكة مع امل�ستثمرين املغربيني ونخ�ص هنا
بالذكر البواخر الهولندية العمالقة واملراكب
االي�سلندية ال�ضخمة التي متار�س نهب الرثوات
ال�سمكية يف منطقة وادي الذهب منذ �سنوات يف
دورة تتبع هجرة الأ�سماك بني ال�صحراء الغربية
وموريتانيا� ،ضمن خم�س �رشكات اي�سلندية عابرة
للقارات متار�س �صيد الأ�سماك ال�سطحية يف املنطقة
من �أبرزها �رشكة «فلور دو مري» التي كانت ت�شغل
�سبع خمازن تربيد مبدينة العيون وحدها وت�صدر
الأ�سماك املجمدة لع�رشات البلدان من قبيل م�رص
والربازيل و�رشكة «�سامهريجي»SAMHERJI
«العمالقة التي �رصح مديرها التنفيذي
«بالدفين�سون» Þorsteinn Már Baldvinsson
رد ًا على االنتقاد املوجه ل�رشكته بخ�صو�ص ال�صيد
يف املياه االقليمية ال�صحراوية قائالً« :نحن ال
نتدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للمغرب» ،يف جتاهل تام
للم�س�ؤوليات االخالقية والقانونية وال�سيا�سية املتعلقة
بنهب وا�ستنزاف ثروات �شعب حمتل بن�ص القانون
الدويل.
ب .البواخر الروسية:
تعترب ال�سواحل ال�صحراوية منطقة اهتمام ون�شاط
مكثف لبواخر ال�صيد الرو�سية منذ العهد ال�سوفيتي
وقد بد�أ ال�صيد املكثف يف هذه املنطقة منذ �سنة
 1958وبلغ عدد البواخر ال�سوفيتية التي متار�س
ال�صيد يف منطقة غرب افريقيا قبل �سنة 1991
حوايل � 100سفينة جر من احلجم الكبري و 150من
�سفن ال�صيد ب�شباك اجلر الكي�سية.
وين�شط الأن يف املياه الإقليمية ال�صحراوية عدد
غري حمدد من البواخر الرو�سية ،حتددها االتفاقية
الرو�سية -املغربية احلالية لل�صيد بع�رش بواخر
عمالقة تنتمي �إىل ثالثة �رشكات رو�سية كربى هي
�رشكة «مورمون�سكي ترالويف فلوت» ،ومقرها مدينة
مورمن�سك ،و�رشكة «في�ست ريبلوف» ومقرها مدينة
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كالينينغراد و�رشكة «�أليان�س مارين» ومقرها مدينة
ن�ستقبل ال�شبكة التي ترفع كل  30 25-دقيقة ،ويف
�سانت بطر�سبورغ.
بع�ض املراكب تتعاقب �شبكتان ،تفرغ حمولة ال�شبكة
�أما م�صادر املر�صد ال�صحراوي ملراقبة الرثوات
التي ت�صل �إىل ع�رشات الأطنان من اال�سماك
الطبيعية ( الرا�صد ) فتقدر عدد البواخر الرو�سية
املتنوعة ونقوم بفرزها ح�سب �أنواعها و�أحجامها.
الن�شطة يف عمليات نهب الرثوات البحرية
الأ�سماك غري املوجهة للتعليب �أو التجميد �أما لكونها
ال�صحراوية بحوايل  23باخرة على الأقل.
غري مت�ضمنة يف رخ�صة ال�صيد �أو ذات القيمة
وقد مار�ست � 13سفينة رو�سية عمليات �صيد
ال�سوقية املتدنية �أو تلك التي تت�صف باحتوائها على
الأ�سماك ال�سطحية يف حميط مدينة الداخلة خالل
ن�سب عالية من الزيوت توجه �إىل عمليات ت�صنيع
�سنة  ،2007كما جاء يف تقرير مندوبية ال�صيد
زيت الأ�سماك ودقيقها وهي العمليات التي تتم
البحري جلهة وادي الذهب – لكويرة ل�سنة  ،2007مبا�رشة على ظهر املركب.
ويف �سنة  2013اجلارية مت ر�صد عدد من البواخر
بعد حتميل املركب �إىل طاقته اال�ستيعابية الق�صوى
الرو�سية متار�س ال�صيد يف املياه االقليمية ال�صحراوية يتم تفريغه يف �سفن ناقلة بع�ضها رو�سي وبع�ضها
دون �أن تكون م�سجلة يف الئحة البواخر التي تن�ص يحمل �أعالم دول �أخرى ويتم هذا التفريغ يف عر�ض
عليها االتفاقية املغربية الرو�سية ومنها مثا ً
ال ال
البحر �أو يف موانئ جزر الكناري وال تعود هذه
ح� ً
رصا ،ال�سفينة «فا�سيلي لوزوف�سكي» و�سفينة «�سي ال�سفن لل�سواحل ال�صحراوية �أو املغربية �إال لتجديد
ويل» و�سفينة «فريو مورمن�سك» التي حتمل علم دولة رخ�صها �أو للتزود ح�سب تعليمات املالك الذين
�سانت كيت�س ونيفي�س مما ي�ؤكد االعتقاد ب�أن عدد
يتابعون يوميا عمليات ال�صيد مف�صلة ح�سب الأنواع
ال�سفن الرو�سية الن�شطة يف نهب الرثوات البحرية
والكميات».
ال�صحراوية �أكرب من العدد املعلن.
ولأخذ فكرة ولو جزئية عن حجم النهب الرو�سي
االتفاقية الرو�سية  -املغربية لل�صيد البحري املوقعة للرثوة البحرية ال�صحراوية نذكر �أنه خالل الأ�سبوع
يف  14فرباير  2013هي �ساد�س اتفاقية ترخ�ص
الأول بعد توقيع االتفاقية احلالية بني املغرب ورو�سيا
من خاللها �سلطات االحتالل املغربي للأ�سطول
) من � 15إىل  21فرباير  (2013متكنت ال�سفن
الرو�سي مبمار�سة نهب الرثوات البحرية ال�صحراوية الرو�سية التابعة ل�رشكتني من �أ�صل الثالث �رشكات
دون ح�سيب �أو رقيب� ،إذ تن�ص االتفاقية املغربية-
التي متار�س نهب الرثوات البحرية ال�صحراوية من
الرو�سية على ا�صطياد � 100ألف طن من الأ�سماك
ا�صطياد  2464.130طن من الأ�سماك ال�سطحية.
ال�سطحية �سنوي ًا ،غري �أن عدم خ�ضوع هذه ال�سفن
القدرات التقنية الكبرية لل�سفن الرو�سية العمالقة
للرقابة و�شهادات ميدانية تظهر �أن حجم ال�صيد
وخا�صة امكانياتها ال�ضخمة يف التجميد التي قد
الرو�سي يف ال�سواحل ال�صحراوية يفوق هذه القيمة ت�صل �إىل حوايل  200-300طن يف اليوم و�ضخامة
بع�رشات املرات ،خا�صة بعد م�ضاعفة رو�سيا للر�سوم ن�شاط ال�رشكات التي تتبع لها توحي ب�أن اختيارها
املقدمة للمغرب مقابل رخ�ص ال�صيد كما ن�صت
لل�صيد يف املياه االقليمية ال�صحراوية منذ نهاية
عليه االتفاقية احلالية.
 1958حتى الآن يعود �إىل �ضخامة الكميات التي
يذكر �أن عددا من ال�سفن الرو�سية ظلت ت�سجل
تنهبها دون احرتام لأب�سط قواعد القانون الدويل،
يف مدينة �أغادير املغربية حيث توجد مكاتبها
خا�صة منها ما يتعلق بالأقاليم الواقعة حتت االحتالل
الإدارية وتن�شط يف املياه االقليمية ال�صحراوية ،كما والتي مل ت�ستكمل فيها ت�صفية اال�ستعمار.
هو حال املجموعة التي تنتمي لها �سفينة «كبيتان
وحول ال�سفن الرو�سية التي رخ�ص لها املغرب
بوغومولوف».
بال�صيد يف املياه االقليمية ال�صحراوية يرجى
ويذكر �أحمد م .وهو �شاهد عيان من مدينة الداخلة م�شاهدة اجلدول امللحق رقم ( �صفحة رقم )03
عمل على منت احدى هذه ال�سفن قائالً « :ن�شتغل
املتعلق بال�سفن التي تن�شط يف املياه االقليمية
يف نوبات عمل مدة كل منها ثمان �ساعات حيث
ال�صحراوية.
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االتفاقية الأوروبية –املغربية لل�صيد .وحول ال�سفن
جـ .بواخر دول البلطيق:
الليتوانية والالتفية التي رخ�ص لها املغرب بال�صيد
متار�س عدد من ال�سفن الليتوانية ال�صيد غري ال�رشعي يف املياه االقليمية ال�صحراوية يرجى م�شاهدة
يف املياه الإقليمية ال�صحراوية برتخي�ص من احلكومة اجلدول امللحق رقم (�صفحة رقم  )05املتعلق بال�سفن
املغربية ،على الرغم من �أن ميدان �صيدها كان دائما التي متار�س ال�صيد يف املياه االقليمية ال�صحراوية.
املياه االقليمية املوريتانية املجاورة ،وقد �أن�ضوت الأن
حتت مظلة االتفاق االوربي -املغربي امل�شرتك حول
د .البواخر الصينية:
تعترب املعلومات حول الأن�شطة ال�صينية يف املياه
ال�صيد البحري.
االقليمية ال�صحراوية �شحيحة نتيجة ندرة التناول
وقد �سجل ح�ضور خم�س بواخر جر عمالقة على
الأقل من ليتوانيا تنتمي كلها �إىل �رشكة «بالتالنتا» االعالم وانعدام ال�شفافية يف كثري من هذه الأن�شطة،
التي تو�صف ب�أنها ال�رشكة الأكرب يف ميدان ال�صيد ولكن ميكن ا�ستقراء هذه الن�شاط من خالل تزايد
البحري يف دول البلطيق ،وهذه ال�رشكة على تعاون التعاون املغربي ال�صيني يف جمال ال�صيد البحري
مع �رشكة «بالتيك �أتالنت �شيبينغ « املعتمدة يف مدينة الذي تعترب ال�صحراء الغربية ب�ؤرته الرئي�سية.
ال�س باملا�س بجزر الكناري لنقل الكميات امل�صطادة وب�صورة جمملة ف�إن الن�شاط ال�صيني يف املنطقة
�إىل م�صانع ال�رشكة يف بلدها الأم مع بقاء �سفنها يف البحرية ل�شمال غرب افريقيا ميثل واحدا من �أ�رسع
املنطقة ال�ستمرار ن�شاطهم يف نهب الرثوة ال�سمكية الأن�شطة االقت�صادية تطور ًا ويعترب املغرب رابع بلد
افريقي من حيث �صادراته الغذائية  -ويف مقدمتها
ال�صحراوية.
وحتتل ثالثة من هذه البواخرهي «بالندي�س»
املواد البحرية� -إىل ال�صني ،كما ميثل ثالث �أهم مناطق
و»�أرا�س »-1و»كوراال�س» الرتتيب اخلام�س وال�سابع ال�صيد ال�صيني يف غرب افريقيا ح�سب الكتاب
واحلادي ع�رش على التوايل �ضمن الئحة البواخر
ال�سنوي لل�صيد البحري يف ال�صني ال�صادر �سنة
.2011
الأوربية االثنتي ع�رشة الأوىل من حيث احلجم
والقدرات التقنية ح�سب ت�صنيف منظمة «ال�سالم
وقد �شهد التعاون بني املغرب وال�صني يف ميدان
		
االخ�رض» �سنة .2010
ال�صيد البحري طفرة نوعية منذ  1988حيث مت
وقد �رصح مدير �رشكة «بالتالنتا» ال�سيد برونيو�س
التوقيع على ما يزيد عن  16اتفاقية تعاون يف
جمال �صيد الأ�سماك ال�سطحية وت�أ�سي�س � 5رشكات
بيكول�شيو�س  Bronius Bikulčiusعلى هام�ش
مفاو�ضات االحتاد الأوروبي مع موريتانيا ب�أن �رشكته م�شرتكة ل�صيد �أعايل البحار.
«ت�صطاد �سنوي ًا حوايل � 20ألف طن من الأ�سماك
ويعتقد الباحث �أغنيو دي جي Agnew DJ
ال�سطحية يف املنطقة االقت�صادية للمغرب» واملق�صود وزمالءه ( )2009ب�أن حجم ال�صيد غري القانوين
وغري املعلن وغري املنظم �أكرث ب�أربعني يف املائة من
املياه االقليمية ال�صحراوية حيث ت�شاهد �سفن هذه
ال�صيد امل�رصح به يف املنطقة «  »34ح�سب تق�سيم
ال�رشكة تتزود يف موانئ املدن ال�صحراوية املحتلة،
الفاو ملناطق ال�صيد البحري (�شمال وغرب افريقيا)،
وال ريب �أن هذا الرقم ال يعك�س حقيقة ال�صيد
التي تعترب من �أكرث مناطق العامل عر�ضة لهذا النوع
الليتواين يف ال�صحراء الغربية.
احلالة نف�سها تنطبق على �سفن "التفيا" حيث ميار�س من ال�صيد وتعترب ال�صني واحدا من �أكرب امل�ساهمني
عدد من ال�سفن العمالقة التابعة لهذا البلد االوروبي يف هذا الن�شاط غري القانوين.
عمليات نهب الرثوات البحرية ال�صحراوية ب�صورة ونذكر ب�أن �رشكات و�سفن ال�شحن ال�صينية متورطة
ب�صورة مبا�رشة يف عمليات نقل وت�سويق املنتجات
وا�سعة من قبيل �سفن ال�صيد املجمدة كـ"�ستيند"
البحرية ال�صحراوية التي تنهب ب�صورة غري قانونية،
و"مار�شال فا�سيليف�سكي" ومار�شال كريلوف"
و"تاموال" وهذه ال�سفن الأربعة ت�صنف �ضمن �أ�ضخم كما يعتقد بع�ض الن�شطاء ال�صحراويون ب�أن �رشكة
«�شنغهاي مارين» ال�صينية متورطة يف نهب الرثوات
ال�سفن الأوروبية حجم ًا وقدرة ،وتن�شط �ضمن
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البحرية ال�صحراوية.
والبد من التوقف عند ظاهرة تزايد
اال�سترياد فقد بلغ النشاط الصناعي
ال�صيني للأخطبوط ال�صحراوي واملوريتاين،
حجم اال�سترياد ال�صيني من الأخطبوط خالل �شهر المرتبط بنهب الثروات
نوفمرب  2012ما قيمته  4.3مليون دوالر وهو ما البحرية الصحراوية:
ي�شكل ثالثة �أ�ضعاف ا�سترياد ال�صني منه خالل نف�س يرتبط بعمليات ال�صيد البحري اجلائر للرثوات
الفرتة من �سنة .2011
البحرية ال�صحراوية �صناعات كبرية تدر مداخيل
هائلة على خزينة االحتالل وقد بد�أت هذه
هـ .البواخر األجنبية غير محددة االنتماء:
ال�صناعات منذ بداية االحتالل ثم تو�سعت ب�صورة
تنت�رش يف املياه االقليمية ع�رشات البواخر واملراكب
كبرية مع تو�سع االحتالل يف نهبه للرثوات ال�صيدية
البحرية الأجنبية غري حمددة االنتماء لكونها حتمل
لل�صحراء الغربية ،وميكن تق�سيم هذه الأن�شطة
�أعالم بلدان غري بلدانها الأ�صلية ،ففي حميط مدينة
ال�صناعية �إىل:
الداخلة مث ً
ال تنت�رش البواخر احلاملة لأعالم دول مثل
بليز وباناما وفانواتو و�سانت فيني�س وغرينادين�س
.1التجميد:
وباهاما�س و�سانت كيت�س ونيفي�س وليبرييا وجزر
متثل �صناعة تربيد وجتميد اال�سماك قبل ت�صديرها
القمر ...الخ .دون �أن تنتمي لأي من هذه البلدان
ن�شط ًا رئي�سي ًا مرتبطا بنهب الرثوة ال�سمكية
التي حتمل �أعالمها ،ويعود ال�سبب يف ذلك لكون هذه ال�صحراوية وقد �شكلت الكميات املتوجهة لهذه
البلدان ال�صغرية غري موقعة على االتفاقيات الدولية ال�صناعة يف مدينتي العيون والداخلة �سنة 2012
املتعلقة ب�إدارة امل�صائد واملعاهدات الدولية املنظمة
حوايل  22784طن ،وبذلك ت�شكل م�ساهمة مدينة
لأن�شط ال�صيد البحري ،مما يعفي مالك هذه املراكب العيون وحدها ن�سبة  21.97%من جمموع الكميات
من املتابعة القانونية ،وهو ما ميثل حاالت من التالعب املوجهة لهذه ال�صناعة يف املغرب وال�صحراء الغربية
والتحايل تتم بعلم وموافقة �سلطات االحتالل
مع ًا.
املغربي.
�أما يف الأ�شهر الثمانية الأوىل من �سنة 2013
ونذكر هنا بدرا�سة �أجنزها فريق من منظمة «غرين
فقد قفز هذه الرقم �إىل  70956طن م�شك ً
ال ن�سبة
بي�س» يف منطقة غرب افريقيا �سنة  2010ذكر
 25.13%من الكميات املجمدة خالل هذه الفرتة.
فيها �أنه حتت علم بليز تن�شط بواخر عديدة تابعة
لأي�سلندا وفرن�سا ورو�سيا وبلجيكا ،وحتت علم جزر وقد ت�سارعت وترية النمو يف هذا القطاع ب�صورة
القمر تن�شط �سفن لرو�سيا والتفيا وحتت علم �سانت غري م�سبوقة فنذكر �أن الكميات املجمدة يف قطاع
كيتي�س وغرينادين�س تن�شط بواخر رو�سية.
ال�صيد يف املغرب وال�صحراء الغربية �سنة 1995
ونعتقد يف املر�صد ال�صحراوي ملراقبة الرثوات
مل تزد عن  2192طن ثم قفزت �سنة � 2000إىل ما
الطبيعية (الرا�صد) �أن عدد ًا من البواخر الكثرية
يقارب  56310طن �أي �أنها قد ت�ضاعفت خالل
متعددة االحجام التي حتمل العلم املغربي ومتار�س
خم�س �سنوات مبا يزيد عن  25مرة ب�سبب التو�سع
ال�صيد يف املياه االقليمية ال�صحراوية هي جمرد
املهول يف وحدات وم�صانع التجميد يف املدن
واجهات لر�ؤو�س �أموال وا�ستثمارات خارجية
ال�صحراوية املحتلة.
وخا�صة من فرن�سا وا�سبانيا ودول اخلليج العربي.
ويتم ت�صدير اال�سماك واملنتوجات البحرية
وي�شري بع�ض الن�شطاء ال�صحراويني �إىل وجود
ال�صحراوية املجمدة ب�صورة رئي�سية �إىل اليابان
�أن�شطة ل�سفن �صيد تنتمي �إىل �أوكرانيا والرنويج
وا�سبانيا و�إيطاليا ورو�سيا واليونان وفرن�سا وتايلند
والدمنارك ونيوزيلندا وايرلندا واليونان والتفيا
وغريها.
وبع�ض بلدان ال�رشق الأو�سط وغريها.
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 .2التعليب:
ظلت م�صانع التعليب يف املراكز ال�صناعية املغربية ت�ساهم يف نهب الرثوات ال�سمكية ال�صحراوية وخا�صة
م�صانع تعليب ال�رسدين يف �أغادير والطنطان ،حيث كان مينائي هاتني املدينتني ي�ستقبالن الن�سبة الأكرب من
ال�صيد ال�ساحلي املمار�س يف ال�صحراء الغربية.
وقد مت تو�سيع الن�شاط ال�صناعي يف ميدان التعليب ب�إن�شاء م�صانع تعليب يف مدينة العيون املحتلة وقد بلغت
كمية اال�سماك يف قطاع ال�صيد ال�ساحلي والتقليدي املوجهة ل�صناعات التعليب �سنة  2012يف مدينة
العيون  135 64طن ،ويف مدينة الداخلة  496طن وهوما ي�شكل  % 59.91من جمموع الأ�سماك املوجهة
للتعليب يف عموم ال�صحراء الغربية واملغرب مع ًا خالل �سنة .2012
وقد بلغت هذه الن�سبة  70.57%خالل الأ�شهر الثمان الأوىل من �سنة  ،2013ح�سب اح�صائيات املكتب
املغربي لل�صيد.
ويتم ت�صدير الأ�سماك ال�صحراوية املعلبة خا�صة ال�رسدين �إىل الدول العربية كالأردن وم�رص وموريتانيا
ودول اخلليج العربي.
ويذكر تقرير « احلرب و التمرد يف ال�صحراء الغربية» ال�صادر عن معهد الدرا�سات اال�سرتاتيجية و�صحافة
الكلية احلربية للجي�ش الأمريكي يف �شهر ماي � 2013أن م�صانع تعليب ال�رسدين يف مدينة العيون توظف
�أكرث من �ألف �شخ�ص.
 .3دقيق وزيت األسماك:
هذا الن�شاط ال�صناعي توجه �إليه ن�سبة معتربة من ال�صيد البحري املمار�س يف املياه االقليمية ال�صحراوية.
وقد بلغت ن�سبة كميات ال�صيد ال�ساحلي والتقليدي املوجه لهذا الن�شاط يف مدينتي العيون والداخلة
 61.43%من جمموع الن�شاط املمار�س يف هذا القطاع يف املغرب وال�صحراء الغربية مع ًا �سنة .2011
وخالل الربع الأول من �سنة  2013بلغت م�ساهمة مدينتي العيون والداخلة من الأ�سماك املوجهة ل�صناعات
دقيق وزيت اال�سماك  90.21%من جمموع االنتاج يف ال�صحراء الغربية واملغرب.
وال يفوت املتابع االنتباه �إىل �أن االرقام املتعلقة بال�صحراء الغربية تقت�رص على اح�صائيات مدينتي العيون
والداخلة فقط.
ونعتقد يف املر�صد ال�صحراوي ملراقبة الرثوات الطبيعية – را�صد� -أن عدد كبري من �صناعات زيت ودقيق
ال�سمك القائمة يف املناطق املغربية القريبة من ال�صحراء الغربية تعتمد على الرثوة ال�سمكية ال�صحراوية التي
يتم تفريغها يف مواين الطنطان و�أغادير وغريها.
ويذكر املر�صد الدويل ملراقبة الرثوات الطبيعية لل�صحراء الغربية �أن العائدات املغربية من زيت ال�سمك
امل�ستخرج من ال�سواحل ال�صحراوية ت�صل �إىل حوايل  30مليون �أورو �سنوي ًا ،ت�صدر �أ�سا�س ًا للأ�سواق
الأوربية والأمريكية وال�رشق �أ�سيوية.
وت�ستقبل ال�سوق الرو�سية ن�سبة كبرية من دقيق ال�سمك ال�صحراوي ت�صل �إىل  % 2.6من جممل الواردات
الرو�سية من املغرب وهو ما يعادل  14.65مليون دوالر �سنة  ،2011وهي ال�سنة التي ا�ستوردت فيها رو�سيا
حوايل � 35ألف طن من اال�سماك واملنتجات البحرية التي يعود من�ش�أها �إىل ال�صحراء الغربية ويعمل يف
جمال ت�صدير اال�سماك واملنتجات البحرية من املغرب اىل رو�سيا ما يقدر بـ� 130رشكة متخ�ص�صة ،من بينها
مثالً ،ال ح� ً
رصا� ،رشكة «�إي�سكو� -سي فود» التي يقع مقرها مبو�سكو والتي ت�ستورد الأخطبوط من املغرب،
ومن املعلوم �أن �صادرات املغرب من الأخطبوط م�صدرها ال�صحراء الغربية.

21

 .4التصدير:
�أدى التو�سع الكبري لعلميات النهب واال�ستنزاف املتزايد للرثوات البحرية ال�صحراوية �إىل ظهور �صناعة
ت�صدير هائلة مبا حتتاجه من بنى حتتية وا�ستثمارات �ضخمة و�رشاكات ممتدة عرب العامل وت�صدر الأ�سماك
واملنتوجات البحرية ال�صحراوية ب�صورة رئي�سية �إىل بلدان االحتاد الأوروبي وت�شكل  % 80من �صادرات
املغرب من الرثوات البحرية ،حتتل ا�سبانيا منها ن�سبة  ،60%وايطاليا  14%و فرن�سا  8%ثم اليونان واملانيا
بن�سب �أقل.
كما تتجه ال�صادرات املغربية من الرثوات البحرية ال�صحراوية �إىل رو�سيا وبلدان �رشق �أ�سيا  -خا�صة
اليابان -التي ت�ستحوذ �أ�سواقها على  13%من هذه ال�صادرات.

ويبني املخطط لل�صادرات املغربية نحو اليابان (� )2010أن املنتجات البحرية كالأ�سماك والرخويات
والطحالب ...الخ .التي ت�ستخرج من املياه االقليمية ال�صحراوية ت�شكل ما قيمته  63.1%من جمموع
�صادرات املغرب �إىل اليابان.
�صادرات املغرب نحو اليابان .امل�صدر :املوقع االلكرتوين ل�سفارة اليابان يف املغرب
ويعمل يف ميدان ت�صدير الرثوات البحرية ال�صحراوية نحو اخلارج عدد كبرية من ال�رشكات املغربية
والأجنبية يتجاوز � 200رشكة بحجم ت�صدير جعل املغرب يحتل الرتتيب الأول عربي ًا يف حجم ت�صدير
الأ�سماك واملنتوجات البحرية ،مبا يفوق �ست مرات حجم الت�صدير يف موريتانيا ثاين �أهم م�صدر لهذه
الرثوات البحرية يف الوطن العربي.
وحول ال�رشكات العاملة يف ت�صدير ومعاجلة الأ�سماك يف املدن املحتلة ال�صحراوية طالع اجلدول امللحق رقم
(اجلدول رقم .)04
ويذكر �أن عدد كبري من ال�رشكات امل�صدرة للأ�سماك واملنتوجات البحرية من العيون والداخلة وبوجدور قد
ح�صل على ت�صاريح ت�صدير �إىل رو�سيا من الهيئة الفيدرالية للرقابة البيطرية الرو�سية يف دي�سمرب 2010
ثم و�سعت قائمة هذه ال�رشكات يف فرباير  2011و�سبتمرب  .2013انظر امللحق رقم ().
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البنية التحتية في
خدمة نهب الثروات
السمكية الصحراوية:
تكاد البنية التحية يف املدن ال�صحراوية املحتلة
تنح�رص يف الهياكل التي متكن �سلطات االحتالل
من الت�رسيع يف نهب الرثوات الطبيعية ال�صحراوية
والتو�سع يف عمليات اال�ستنزاف اجلنوين للرثوات
البحرية يف ال�صحراء الغربية وي�أتي يف هذا
الإطار تو�سيع البنية املينائية التي كانت موجودة
يف ال�صحراء الغربية زمن اال�ستعمار الإ�سباين �أو
بناء هياكل جديدة خالل حقبة االحتالل املغربي
لل�صحراء الغربية و�إىل هذه امل�شاريع ان�رصف معظم
االنفاق احلكومي املوجه لل�صحراء الغربية خدمة
لأهداف القوة املحتلة وهو م�ؤ�رش يعك�س الزيادة
املفرطة يف نهب الرثوات البحرية ال�صحراوية ،كما
ت�شري املعلومات املقدمة حول امل�رشوع املغربي الهائل
امل�سمى « اليوتي�س» �إىل نية االحتالل يف التو�سع يف
البنية التحتية املوجهة �إىل املزيد من نهب املخزون
ال�سمكي لل�صحراء الغربية.
وفيما يلي نعر�ض لأهم املرافق املينائية باملدن
املحتلة من ال�صحراء الغربية:
جمهزين ،ف�ض ً
ال عن ان�شاء �أر�صفة عائمة على طول
 .1ميناء العيون:
 180مرتا لر�سو قوارب ال�صيد ومنحدر لإ�صالح
مت ت�شييد ميناء العيون خالل احلقبة اال�ستعمارية
القوارب.
اال�سبانية بهدف خلق الهياكل املينائية الكفيلة
وح�سب امل�صادر املغربية ف�إن ميناء العيون يحتل
بت�سهيل ت�صدير الفو�سفات ال�صحراوي وهو ما
املرتبة الأوىل على م�ستوى افريقيا والوطن العربي
ا�ستمر حتت االحتالل املغربي لل�صحراء الغربية
يف تفريغ ال�رسدين ،كما ميثل امليناء الأول على
وبهدف زيادة اال�ستغالل الال�رشعي للرثوات
م�ستوى ال�صحراء الغربية واملغرب مع ًا من حيث
ال�صحراوية قامت �سلطات االحتالل �سنة 1987
حجم تفريغ منتجات ال�صيد ال�ساحلي.
بتو�سيع ميناء العيون بكلفة قدرت بـ  270مليون
وميثل ميناء العيون امليناء الأكرث حيوية يف ال�صحراء
درهم ،منها  22مليون �أورو للحواجز والأرا�ضي
الغربية ب�سيطرته على ما يقارب  89%من جمموع
امل�سطحة و 5مليون �أورو خم�ص�صة للأر�صفة
�أن�شطة الت�صدير يف ال�صحراء الغربية حيث يتم عربه
والتجهيزات ،لزيادة قدرته على ا�ستقبال ال�سفن
والقوارب التي متار�س ال�صيد البحري وزيادة كميات ت�صدير الفو�سفات والرمال ،ف�ضال عن املنتجات
البحرية ال�صحراوية كالأ�سماك املجمدة واملعلبة
الأ�سماك املفرغة بهذا امليناء ،وت�شمل التو�سعة بناء
ودقيق وزيت ال�سمك وغريها.
حاجز واقي بطول  724مرتا بعمق � 5أمتار ،و�آخر
عر�ضي على طول  260مرتا بعمق � 3أمتار ور�صيفني

23

خمطط بياين يو�ضح تطور حجم الت�صدير عرب ميناء العيون املحتلة خالل الفرتة من � 2002إىل 2009
(امل�صدر :الوكالة املغربية للموانئ )
ولإعطاء فكرة عن حجم الت�صدير يف هذا امليناء نورد كمثال �أنه خالل الفرتة ما بني � 19أبريل  2013و19
ماي  2013حلت مبيناء مدينة العيون املحتلة � 62سفينة من بينها � 54سفينة �شحن ،ويظهر من خالل هذه
الأرقام �أن �سفن ال�شحن ت�شكل  % 87.09من جمموع ال�سفن التي حلت مبيناء املدينة ويف�رس الأمر بالزيادة
الكبرية يف �سفن �شحن الفو�سفات والأ�سماك من املدينة املحتلة.
 .2ميناء الداخلة:
ميناء الداخلة �أقدم ميناء يف ال�صحراء الغربية عرف خالل احلقبة اال�ستعمارية كميناء ل�صيد ال�سمك ومركز
جتاري رئي�سي وقد �أن�ش�أ االحتالل املغربي ميناء الداخلة اجلديد �سنة  2010ومت تو�سيعه �سنة  2011نظر ًا
لأهمية هذا امليناء الواقع يف �أغنى مناطق ال�صيد البحري ،حيث توجد الن�سبة الأكرب من اال�ساطيل املغربية
العاملة يف جمال ال�صيد البحري خا�صة �صيد الرخويات.

«وح�سب تقرير م�صور قدمته القناة الأوىل املغربية بث يوم � 14أوت� -أغ�سط�س  2001ف�إن الأ�سطول املغربي
لل�صيد املتواجد مبنطقة الداخلة كان يحتاج ملدة � 5أيام لتفريغ حمولته يف ميناء �أغادير �أما بعد تد�شني ميناء
الداخلة اجلديد فقد �أ�صبح هذا الأ�سطول يفرغ �شحناته يف ظرف ال يتعدى � 6ساعات وهذا ما رفع ا�ستغالل
الرثوة ال�سمكية ال�صحراوية من قبل االحتالل املغربي �إىل �أكرث من  20مرة ،كما يقول الباحث ال�صحراوي «
�أعلي �سامل حممد فا�ضل».
 .3ميناء بوجدور:
ميناء بوجدور ثالث �أهم موانئ ال�صحراء الغربية وقد عرف عمليات تهيئة وتو�سيع بد�أت الأوىل �سنة
 1982والثانية  2011لتخفيف ال�ضغط الذي يعرفه ميناء العيون نتيجة حلجم التفريغ الهائل وتزايد البواخر
واملراكب العاملة يف املنطقة خا�صة تلك التي متار�س �صيد اال�سماك ال�سطحية وا�سعة االنت�شار مبنطقة بوجدور
التي يتوقع ان يتمكن هذا امليناء من تفريغ � 170ألف طن منها �سنوي ًا.
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تطور ن�شاط مينائي العيون والداخلة خالل الفرتة
						2009 20022003
984 361

2002
العيون اال�سترياد 331
278
الت�صدير 334 569 1 399 703 3 725 282 4 497 221 4 715 114 4 801 015 3 700 566 2 644 2
021
املجموع 725 282 4 497 221 4 715 114 4 801 015 3 700 566 2 021 644 2 090 908 2 751 2
067
930 259 242 229
992 85
403 85
225 89
602 70
الداخلة اال�سترياد 831 64 073 65
الت�صدير
املجموع

683 2 925 2
514 67 998 67

2004
061 349

2005
659 399

2006
607 493

2007
894 600

2008
380 702

2009
720 613

707 9
309 80

232 49
457 138

502 75
905 160

504 42
496 128

964 20
206 250

402؟
332 260

وحجم الت�صدير الكبري من ميناء مدينة العيون
الذي يتفوق على حجم الت�صدير يف مدن مغربية
كبرية مثل �أغادير وطنجة والقنيطرة وغريها يف�رسه
الت�صدير الهائل للمنتجات البحرية ال�صحراوية
والفو�سفات والرمال.

األثار البيئية الستنزاف
الثروات البحرية
الصحراوية
�إن اال�ستغالل غري العقالين واال�ستنزاف الوا�سع
للرثوات البحرية ال�صحراوية من طرف الأ�ساطيل
البحرية املغربية والأجنبية على حد �سواء التي تقوم
اليوم بعمليات تدمري وا�سعة للمخزون ال�سمكي
لل�صحراء الغربية �سوى منه ما هو ناجم عن الإفراط
يف الكميات امل�صطادة وا�ستعمال �أ�ساليب �إبادة
لبع�ض الأنواع احلية التي ميثل اختفاءها خلل عميق
يف ال�سل�سلة احليوية للمخلوقات البحرية باملنطقة
والتنوع احليوي املميز لها� ،أو ما هو ناجت عن تدمري
البيئة البحرية ال�صحراوية عرب تدمري الو�سط
املعي�شي ملئات املخلوقات احلية التي تعترب �رسيعة
الت�أثر بالتغريات الإيكولوجية التي يعرفها حميطها
البيئي .
فبعد انهاك امل�صائد التقليدية يف املغرب ورو�سيا

واليابان و�أوروبا �شهدت فرتة االحتالل املغربي
لل�صحراء الغربية تدفق �أالف ال�سفن والبواخر
والقوارب العاملة يف ميدان ال�صيد البحري على
املياه االقليمية ال�صحراوية يف ظل فو�ضى عارمة
ويف غياب كل �سيا�سة �أو تخطيط  -با�ستثناء تلك
التي جتلب املزيد من العائدات -دون مراعاة لأب�سط
�رشوط التنمية امل�ستدامة ،وقد بلغت هذه املوجة
ذروتها خالل العقدين الأول والثاين من القرن
احلايل ومازالت يف تزايد ،ف�أرتفع حجم ال�صيد
البحري يف املغرب من  4,100طن يف �ستينات
القرن املا�ضي (ح�سب الباحثان حممد بدير و�سيلفي
غينيت� )1997 ،إىل  249 086 1طن من ال�صيد
ال�ساحلي والتقليدي (ح�سب تقرير املركز املغربي
لل�صيد ل�سنة � )2010أي بزيادة تقارب  265مرة!!!!
وقد �أدى هذا ال�صيد اال�ستنزايف اجلائر �إىل ح�صول
كارثة بيئية �أ�شار �إىل جانب منها «املعهد الوطني
املغربي لبحث املوارد ال�سمكية» �سنة  ،2003حيث
�أكد على انخفا�ض يف الإنتاج البحري بالن�سب
التالية :الأخطبوط  ،60% -احلبار – ،78%
االنخفا�ض العام لل�صيد بال�شباك الكبرية (�صيد
الأعماق) و�صل �إىل  ،66%و�صناعة التربيد �سجلت
انخفا�ضا يقدر بـ  53%ب�سبب تدهور حالة ر�أ�سيات
الأرجل ،وهي اخلال�صات التي �أكدت عليها فريق
جلنة البحث العلمي (  )COPACEالتابعة ملنظمة
الأمم املتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) يف �سبتمرب
1997م.
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وف�ض ً
ال عن اال�ستنزاف الناجت عن االفراط يف ال�صيد
البحري هناك جملة من العوامل التي �أدت �إىل تدهور
املخزون ال�سمكي لل�صحراء الغربية ولعل من �أهمها:
 .1عدم احرتام الراحة البيولوجية التي متكن
املخلوقات البحرية من التكاثر الطبيعي وا�ستكمال
دورة حياتها ،وعدم توحيدها بني ال�صحراء الغربية
واملغرب مما ميكن ال�صيادين واملالك من التنقل
ب�صيدهم من منطقة تعي�ش الراحة البيولوجية �إىل
�أخرى ي�سمح فيها بال�صيد لبيعه دون عراقيل.
 .2عدم االلتزام بالأنواع والكميات املحددة يف
رخ�ص ال�صيد بحث ًا عما هو �أثمن حتى لوكان مهددا
باالنقرا�ض و�ضعف الرقابة يف هذا ال�ش�أن ،و�سهولة
التحايل عليها با�ستعمال الر�شوة �أو اال�ستفادة من
النفوذ.
 .3ا�ستعمال ال�شباك املخالفة للمعاير الدولية التي
ت�صطاد �صغار الأ�سماك مما يخل بدورة حياة الأنواع
البحرية.
 .4ا�ستعمال الفخاخ وال�صفائح البال�ستيكية
واملعدنية يف �صيد الأخطبوط وهي �صفائح حتمل
بقايا املواد املعدنية والكيميائية بالغة ال�رضر على
البيئة.
 .5التدمري الوا�سع للبيئة البحرية الذي حتدثه �سفن
اجلر عرب تدمري �شباكها العمالقة للموطن الطبيعي
للأحياء البحرية حيث تنمو وتتكاثر.
.6ا�ستجار ال�سفن ومراكب ال�صيد االجنبية التي
منعت من ال�صيد يف مناطق �أخرى من العامل لعدم
مطابقتها ل�رشوط ال�سالمة البيئية وال�سماح لها
بالعمل يف ال�سواحل ال�صحراوية.
 .7ممار�سة ال�صيد يف املحميات الطبيعية من طرف
املراكب التي تتبع لأ�صحاب النفوذ خا�صة من
امل�س�ؤولني الأمنني والع�سكريني الذي يقعون فوق
كل م�س�ألة يف منطقة تخ�ضع لنظام �أمني وع�سكري
متغول.
� .8ضعف الرقابة على ال�سفن الأجنبية والتغا�ضي
عن املخالفات التي متار�سها مهما كان نوعها ،ومرد
ذلك -ف�ضال عن الر�شوة  -عائد �إىل �شعور املراقبني
ب�أن هذه املخالفات حتدث يف منطقة خارج بالدهم
وبالتايل ف�إن م�ستقبل ثرواتها غري ذي �أهمية بالن�سبة
لهم.
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استغالل ثروات الصحراء
الغربية من منظور
القانون الدولي
النهب املغربي للرثوات الطبيعية ال�صحراوية ميثل
اعتداء ج�سيم ًا على حق ال�شعب ال�صحراوي يف
الت�رصف يف ثرواته الطبيعية وحرمانه من التمتع
مبقدراته ،وهو ما ميثل انتهاك ًا �صارخا للوائح االمم
املتحدة خا�صة منها تلك املتعلقة ب�سيادة ال�شعوب
على ثرواتها الطبيعية ،خا�صة قرار اجلمعية العامة
( 1314د )-13ال�صادر يف  12دي�سمرب ،1958
الذي قررت فيه �إن�شاء جلنة ال�سيادة الدائمة علي
املوارد الطبيعية ،وطلبت �إليها �إجراء درا�سة تامة عن
و�ضع ال�سيادة الدائمة علي الرثوات واملوارد الطبيعية
كركن �أ�سا�سي من �أركان حق تقرير امل�صري.
وكذلك قرار اجلمعية العامة ( 1803د )-17امل�ؤرخ يف
 14دي�سمرب  1962واملعنون «ال�سيادة الدائمة علي
املوارد الطبيعية» الذي يعترب يف بنده ال�سابع « انتهاك
حقوق ال�شعوب والأمم يف ال�سيادة علي ثرواتها
ومواردها الطبيعية منافيا لروح ميثاق الأمم املتحدة
ومبادئه ومعرقال لإمناء التعاون الدويل و�صيانة
ال�سلم».
كما جاء قرار اجلمعية العامة حول ال�صحراء الغربية
رقم  2711ال�صادر يف  14دي�سمرب 1970حول
ال�صحراء الغربية جلي ًا ووا�ضح ًا حني ن�ص �رصاحة
يف الفقرة «ج» من بنده ال�ساد�س على �رضورة «
�إىل االمتثال لقرارات اجلمعية العامة ب�ش�أن الأن�شطة
الأجنبية االقت�صادية واملالية ،وامل�صالح الأخرى التي
تن�شط يف البلدان والأقاليم امل�ستعمرة واالمتناع عن
�أي عمل من �ش�أنه �أن ي�ؤخر عملية ت�صفية اال�ستعمار
من الإقليم».
ويف بنده ال�سابع الذي تدعوه فيه اجلمعية العامة
«جميع الدول �إىل االمتناع عن القيام ب�أية ا�ستثمارات
يف االقليم من �أجل اال�رساع يف تنفيذ تقرير امل�صري
ل�شعب ال�صحراء».
وعندما �رشع االحتالل املغربي يف منح ت�صاريح
لال�ستك�شاف يف جمال البرتول والغاز يف االجزاء

�أن حتدث �أي تغيري يف تركيبة م�ستعمراتها من
املحتلة من ال�صحراء الغربية ل�رشكات �أجنبية
الناحية الدميوغرافية �أو االجتماعية وال�سيا�سية ،كما
حر�ص جمل�س الأمن على درا�سة مدى قانونية
ا�ستغالل املغرب �أو �أي جهة �أخرى لرثوات ال�صحراء ال يحق لها القيام ب�أي ا�ستثمار �أو ا�ستغالل لرثواتها
الطبيعية مبا ي�رض م�صالح �شعوبها يف الوقت احلا�رض
الغربية بعد �أن ارتفعت �أ�صوات دولية كثرية منددة
�أو يف امل�ستقبل و�أن جتعل من م�صلحة هذه ال�شعوب
بتورط عدد من �رشكات البرتول يف �إم�ضاء عقود
للتنقيب عن املحروقات مع �سلطات االحتالل املغربي املحرك الأ�سا�سي لأي ن�شاط تقوم به يف هذه البلدان.
يف اجلزء املحتل من ال�صحراء الغربية خ�صو�صا منذ
كما ا�ستنتج الر�أي اال�ست�شاري �أن املغرب هو �أي�ضا
�سنة .2000
يتمتع بو�ضعية خا�صة يف املو�ضوع حيث �أنه لي�س
وبالتايل طلب املجل�س يف ر�سالة له يوم  29يناير
القوة املديرة لل�صحراء الغربية �إذ ال يرد يف الئحة
من �سنة  2002من ق�سم ال�ش�ؤون القانونية للأمم
الأمم املتحدة للقوى املديرة للأقاليم الـ 16املتبقية يف
املتحدة يف �شخ�ص رئي�سه رجل القانون ال�سويدي
امل�شهور ،هان�س كوريل ،ب�أن يدر�س املو�ضوع طارحا الئحة ت�صفية اال�ستعمار ،وبالتايل فهو قوة احتالل
تفر�ض وجودها يف البلد بقوة الأمر الواقع ،وهو ما
�س�ؤاال وا�ضحا وهو «مدى �رشعية منح ال�سلطات
ميكن �أي�ضا ت�سميته باالحتالل الال�رشعي.
املغربية �أو توقيعها عقود مع �رشكات �أجنبية
ال�ستك�شاف ثروات منجمية يف ال�صحراء الغربية،
وبالفعل ،يجب التذكري هنا �أن ال�صفة القانونية
�أخذا بعني االعتبار القانون الدويل مبا فيه القرارات
املتبناة من طرف جمل�س الأمن واجلمعية العامة للأمم الوحيدة التي يحملها املغرب وفقا للوائح الأمم
املتحدة قد وردت �سنة  1979يف الالئحة 34/37
املتحدة» (ر�سالة هان�س كوريل مرفقة).
حيث و�صفت اجلمعية العامة الوجود املغربي يف
وقد جاء الر�أي اال�ست�شاري مف�صال ووا�ضحا حيث ال�صحراء الغربية «باالحتالل» ونددت يف ن�صها
«با�ستمرار االحتالل املغربي لل�صحراء الغربية»،
�أ�شار كمنطلق له �إىل خ�صو�صية و�ضع ال�صحراء
الغربية كبلد ال يتمتع باال�ستقالل مدرج �ضمن الئحة وعليه ف�إن املغرب وفقا لهذا القرار هو قوة احتالل
ع�سكري ،مع ما يتبع هذا التو�صيف من �أثار قانونية.
ت�صفية اال�ستعمار منذ �سنة  1963وبالتايل تنطبق
عليه مقت�ضيات القانون الدويل املتعلقة بهذه الأقاليم
الر�أي اال�ست�شاري لق�سم ال�ش�ؤون القانونية اعترب
وخ�صو�صا مقت�ضيات املادة  73من ميثاق الأمم
املتحدة ،والتي ت�ؤكد ب�أنه ال يحق للقوى اال�ستعمارية �إذا �أنه «ويف الوقت الذي ال ميكن اعتبار العقود
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التي يتحدث عنها جمل�س الأمن يف حد ذاتها غري
�رشعية ،ولكن لو نتج عنها املزيد من اال�ستك�شاف
�أو اال�ستغالل �ضدا مل�صالح ورغبات �شعب ال�صحراء
الغربية ،ف�ستكون انتهاكا ملبادئ القانون الدويل التي
تنطبق على الأن�شطة اخلا�صة بالرثوات الطبيعية يف
البلدان التي ال تتمتع باال�ستقالل».
وميكن القول �أن هذا املوقف الوا�ضح قد مت تعزيزه
�أي�ضا �سنة  2004من طرف الواليات املتحدة
الأمريكية حيث �رصح ممثلها �آنذاك ،روبرت زوليك،
يف ر�سالة ر�سمية ردا على �س�ؤال لع�ضو الكونغر�س
الأمريكي ،جوزيف بيت�س ،حول جمال �صالحية
اتفاقية التبادل احلر مع املغرب� ،أن هذه االتفاقية
«تغطي التجارة واال�ستثمارات يف الرتاب املغربي كما
هو معرتف به دوليا ولن ت�شمل ال�صحراء الغربية»،
حيث ذكر ب�أن «الواليات املتحدة الأمريكية �ش�أنها
�ش�أن عدد كبري من الدول ال تعرتف للمغرب بال�سيادة
على ال�صحراء الغربية ودعت طريف النزاع دائما
للعمل مع الأمم املتحدة من �أجل حل هذا النزاع
بالطرق ال�سلمية» ت�ضيف الر�سالة (�أنظر ن�ص الر�سالة
مرفق ًا)
من جهته ،حاولت بع�ض دول االحتاد الأوروبي جتاهل
هذه احلقيقة ل�سنوات طويلة عرب توقيعها اتفاقيات
لل�صيد مع املغرب دون �أن ت�ستثني ال�صحراء الغربية،
بل وتورطت مع املغرب يف تزوير م�صدر املنتجات
البحرية التي ت�ستوردها ،والتي يتم ا�صطياد �أغلبها
من املياه الإقليمية ال�صحراوية ،غري �أن الق�سم
القانوين يف الربملان الأوربي �أ�صدر �سنة  2009ر�أيا
ا�ست�شاريا وا�ضحا يف املو�ضوع �أخد فيه بر�أي هان�س
كوريل ،وقد مت الك�شف عن هذا الر�أي اال�ست�شاري
والأخذ به �سنة  2011حني رف�ض الربملان الأوروبي
جتديد االتفاقية املذكورة مع املغرب معتربا �أن
ال�سلطات املغربية مل ت�ستطع �إثبات ا�ستفادة �شعب
ال�صحراء الغربية من ا�ستغالل الرثوات ال�سمكية
بهذا البلد الذي ال تعرتف �أي دولة من دول االحتاد
الأوروبي للمغرب بال�سيادة عليه ،و�ستتعر�ض �صدقية
الربملان الأوروبي مرة �أخرى لالختبار حني يعر�ض
عليه االتفاق اجلديد لل�صيد مع املغرب يف �شهر
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نوفمرب .2013
وينبغي التوقف عند القانون رقم  03/2009ال�صادر
يف  21يناير  2009اخلا�ص برت�سيم املنطقة
االقت�صادية احل�رصية للجمهورية العربية ال�صحراوية
الدميقراطية املعرتف بها من قبل ع�رشات الدول
والع�ضو امل�ؤ�س�س لالحتاد الإفريقي وتتحدد هذه
املنطقة يف نطاق  200ميل بحري وفق ًا للقانون
الدويل مما يجعل �أي ن�شاط اقت�صادي يف املياه
االقليمية ال�صحراوية دون ت�رصيح من �سلطات
اجلمهورية العربية ال�صحراوية الدميقراطية ن�شاط ًا
غري قانوين وميثل انتهاك ًا حلق الدول وال�شعوب يف
ال�سادة على ثرواتها الطبيعية.

الصحراويون ..فقراء
في وطن غني:
على الرغم من املداخيل الهائلة التي يجنيها
االحتالل املغربي من الرثوات البحرية ال�صحراوية
ف�إن الن�سبة الغالبة من ال�سكان ال�صحراويني تعي�ش
واقع الفقر والتهمي�ش واخل�صا�ص املخيف ،فدولة
االحتالل اجتهت –�ش�أنها يف ذلك �ش�أن القوى
اال�ستعمارية دائم ًا� -إىل اال�ستحواذ على العائدات
الكبرية من ت�صدير الرثوة البحرية ال�صحراوية دون
االلتفات �إىل واقع ال�سكان الأ�صليني الذين حرموا
من فر�ص العمل ومن احل�صول على �أية ا�ستفادة من
عائدات بالدهم املحتلة.

النا�شط ال�صحراوي «حممد البيكم» املهتم بواقع
ال�صيد البحري يف مدينة الداخلة املحتلة وحميطها
يقول:
« يف منطقة تقدم  64باملائة من جمموع االنتاج
ال�سمكي يف املغرب وال�صحراء الغربية مع ًا ،يعي�ش
املواطن ال�صحراوي الفقر املدقع � ،إذا يعي�ش حوايل
 87باملائة من �سكان مدينة الداخلة املحتلة على
بطاقات االنعا�ش املعروفة با�سم «الكارطيات».
وت�شكل ن�سبة ال�سكان املمار�سني لعمل ثابت 3.9%
فقط من جمموع ال�سكان ال�صحراويني يف الداخلة
التي متثل �أكرث نقطة جذب للم�ستثمرين واملالك
املغاربة العاملني يف قطاع ال�صيد البحري والزراعة.
ون�سبة ال�صحراويني يف القطاعات الن�شطة يف جمال
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ال�صيد البحري مبدينة الداخلة تظهر مدى
التهمي�ش الذي يعي�شونه يف موطنهم ،وهي كما
يلي:
 .1مندوبية ال�صيد البحري :عدد املوظفني
ال�صحراويني � 4أفراد ،يف ما يبلغ تعداد املوظفني
املغاربة يف مندوبية ال�صيد البحري  42موظف ًا.
.2املكتب املغربي ال�ستغالل املوانئ :يف هذا
املكتب ال يوجد �سوى موظف �صحراوي واحد
وكافة املوظفني والعمال الآخرين م�ستوطنون
مغاربة.
.3غرفة ال�صيد البحري :عدد املوظفني
ال�صحراويني ال يزيد عن ن�سبة  2باملائة والباقي
هم م�ستوطنون مغاربة.
 .4ميناء الداخلة :يف كافة قطاعات هذا امليناء
ال وجود لعمال �صحراويني ،وكل الأ�شخا�ص
العاملني �أو املوظفني يف هذا القطاع هم
م�ستوطنون مغاربة.
.5مر�سي ماروك :عدد العمال ال�صحراويني اثنان
فقط من �أ�صل  19عامالً.
 .6كازا تكنيك  :وهي �رشكة مغربية خا�صة
ت�رشف على ت�شغيل الأ�شخا�ص يف مدينة
الداخلة يف �أ�سواق بيع ال�سمك يف العمل
املو�سمي ،ي�شتغل املواطنون ال�صحراويون
يف �أعمال ثانوية كاحلرا�سة والنظافة وال�شحن
والتفريغ ومع ذلك ف�إن عدد العمال ال�صحراويني
هو  41عام ً
ال فقط من جمموع  100عامل
يتقا�ضون  2000درهم �شهري ًا.
� .7رشكات تعليب وتربيد الأ�سماك (وحدات
جتميد املنتجات البحرية) :يبلغ عدد هذه
الوحدات  91وحدة �صناعية لتجميد الأ�سماك،
منها  31وحدة �صناعية لتجميد الأ�سماك يف
ملكية مواطنني �صحراويني لكن منذ �سنوات
ارتبط عمل هذه الوحدات بقرو�ض بنكية
م�رشوطة ،يعتقد �أنها ربطت بها ملنع ا�صحابها
من ال�سكان ال�صحراويني من اال�ستفادة منها،
مما جعل معظمها متوقفة عن العمل ل�سنوات �أو
ا�ضطر �أ�صحابها �إىل كراءها لبع�ض مالك البواخر
�أو ال�رشكات القادمة من املغرب .

32

 .8الوحدات ال�صغرية لتجميد الأ�سماك :يبلغ
عددها  206وحدات ،ميلك ال�صحراويون منها
وحدتني فقط  ،والباقي يف ملكية م�ستوطنني
مغاربة من�ضوين حتت جتمع جتار الأ�سماك الذين
ي�سيطرون على ال�سوق� ،أما يف العيون فيقدر عدد
هذه الوحدات بـ 400وحدة.
 .9مركز بيع الأ�سماك :ي�شكل العمال
ال�صحراوي ن�سبة  3باملائة فقط والباقي هم
م�ستوطنون مغاربة.
� .10رشكات نقل الأ�سماك :يقدر عدد �سيارات
نقل الأ�سماك مبدينة الداخلة بـ � 197شاحنة من
النوع الكبري وال يوجد فيها مالك او �سائق
�صحراوي واحد.
 .11تربية الأحياء املائية :وهي م�شاريع جديدة
ن�سبي ًا يف قطاع ال�صيد البحري مبدينة الداخلة
وحميطها خا�صة يف منطقة بوطلحة والغرد
الأبي�ض وخليج الداخلة حيث تتم زراعة القواقع
البحرية كالبطلينو�س واملحار وغريها ،وقد
مت �إعطاء الأولوية يف كافة امل�شاريع ل�رشكات
�أوروبية ومغربية تن�شط �ضمن عدد من املزارع
يقارب الثالثني مزرعة منها ما دخل دورة الإنتاج
ومنها ما هو يف طور الإعداد.
وح�سب درا�سة للجامعة املغربية ل�صناعات
حتويل وتثمني ال�سمك (� )FENIPصادرة �سنة
 2010ف�إن امكانيات الإنتاج يف خليج وادي
الذهب من مزارع املحار ب�أالف الأطنان ،وميكن
�أن ت�صل �إىل  10.000طن �سنويا كحد �أق�صى
نتيجة ل�رسعة منوه يف خليج الداخلة والذي
يكون ا�رسع مرتني من نظريه امل�ستزرع يف
فرن�سا.
وتقدر الوكالة املغربية لتنمية تربية الأحياء
املائية املعروفة اخت�صارا با�سم «�أندا» ب�أن
م�رشوعها ل�سنة  2014 2013-امل�سمى م�رشوع
(الداخلة � -سنرتا) املوجه لزراعة الأنواع
ال�سطحية ال�صغرية على م�ساحة قدرها 85
هكتار بتكلفة قدرها  300مليون �أورو �سينتج
� 990ألف طن و�سيوفر حوايل � 60ألف فر�صة

عمل ،هذا امل�رشوع ال�ضخم فاز مبناق�صة �أجنازه تكتل يقارب  50%ح�سب منظمة «اليون�سيف» وهم الذين
يوا�صلون العي�ش يف ظروف جلوء بالغة الق�سوة منذ
ا�سباين مكون من «املركز التكنولوجي �أكواكلتور
حوايل � 40سنة يف الوقت الذي ت�ستويل �سلطات
( )Ctaquaواملركز التكنولوجي للعلوم البحرية
االحتالل على عائدات �سنوية تقدر مباليني الدوالرات
(.)Cetecima
من ثرواتهم البحرية التي ال يتوقف نهبها لي ً
ال وال
نهارا.
�إن م�شاركة حوايل � 30ألف من املواطنني
ال�صحراويني يف خميم اكدمي �إيزيك ب�ضواحي مدينة �إن هذه احلالة مثال بني على خرق االحتالل املغربي
حلقوق ال�صحراويني وخا�صة الئحة اجلمعية العامة
العيون املحتلة �سنة  2010رف�ضا لواقع التهمي�ش
واحلرمان بعد �أزيد من خم�س وثالثني �سنة من احتالل للأمم املتحدة ال�صادرة �سنة  2007حول حقوق
ال�شعوب الأ�صلية التي �صوتت عليها  143دولة مل
بلدهم هي مثال يتكرر يف كل املدن ال�صحراوية
املحتلة وهي حالة تعك�س الواقع املخيف الذي يعي�شه يكن من بينها املغرب وا�رسائيل والتي تن�ص حتديدا
يف فقرتها  26على حق ال�شعوب اال�صلية يف امتالك
�شعب مق�سم بني جزء يعاين الفقر والبطالة حتت
االحتالل ،والجئني يعي�شون على ما جتود به املنظمات �أرا�ضيها وثرواتها و�رضورة اعرتاف دول العامل
اعرتافا قانونيا بهذا احلق وامل�ساعدة على حماية هذه
املانحة ويعاين  61%من �أطفالهم من �سوء تغذية
الأقاليم وثرواتها الطبيعية.
مزمن ويرتفع معدل فقر الدم بني ن�ساءهم �إىل ما

33

تزايد اال�ستغالل غري القانوين للرثوات
خالصات
الطبيعية ال�صحراوية ال ي�ستفيد منه
وتوصيات:
ال�سكان ال�صحراويون بحيث ت�ضاعفت
اعداد العاطلني عن العمل وتزايدات
م�ؤ�رشات الفقر حدة و�سط ال�صحراويني،
 .1ال�صحراء الغربية م�صنفة �ضمن
فن�سبة البطالة بني ال�سكان ال�صحراويني
الأقاليم التي مل ت�ستكمل فيها عملية
يف املدن ال�صحراوية املحتلة ت�صل �إىل
ت�صفية اال�ستعمار وقد ظلت م�س�ألة
معدالت مقلقة تقدرها بع�ض امل�صادر
ال�صحراء الغربية من �أهم الق�ضايا
املطروحة على جدول اللجنة الرابعة للأمم بحوايل .60%
املتحدة منذ �ستينيات القرن املا�ضي ،
� .6رضورة �أن تتحمل الأمم املتحدة
كما �أن املغرب ح�سب الالئحة 34/37
م�س�ؤولياتها القانونية يف حماية الرثوات
ال�صادرة عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة ال�صحراوية كما فعلت يف حاالت مماثلة
بتاريخ  21نوفمرب  1979ميثل قوة
يف تيمور ال�رشقية وناميبيا.
احتالل ،كما ين�ص الر�أي اال�ست�شاري
للم�ست�شار القانوين للأمم املتحدة هان�س  .7ينبغي �إدراج ملف مراقبة نهب
الرثوات الطبيعية ال�صحراوية �ضمن
كوريل ال�صادر يوم  29يناير 2002
�صالحيات بعثة الأمم املتحدة لتنظيم
على �أنه «ال ميكن القيام باي ا�ستغالل
للرثوات الطبيعية لل�صحراء الغربية دون اال�ستفتاء يف ال�صحراء الغربية
موافقة �شعبها» ،وعليه ف�إن كل الأن�شطة «املينور�سو» يف انتظار احلل ال�سيا�سي
للنزاع.
االقت�صادية التي ميار�سها االحتالل �أو
ال�رشكات االجنبية التي يرخ�ص لها
.8ندعو الدول وال�رشكات الأجنبية
تعترب �أن�شطة خمالفة للقانون الدويل
�إىل االمتناع عن ا�سترياد املنتجات
وانتهاك �صارخ للوائح الأمم املتحدة ذات ال�صحراوية �أو اال�ستثمار يف ال�صحراء
ال�صلة.
الغربية املحتلة ملخالفة هذه الأن�شطة
للقانون الدويل.
 .2النهب املغربي للرثوات الطبيعية

ال�صحراوية ميثل اعتداء على حق ال�شعب  .9التح�سي�س واملتابعة امليدانية
ال�صحراوي يف الت�رصف يف ثرواته
لعمليات النهب واال�ستنزاف غري القانوين
الطبيعية وحرمانه من التمتع مبقدراته
للرثوات الطبيعية ال�صحراوية وك�شفها
وهو ما ميثل انتهاك ًا �صارخا للوائح االمم وتعرية املتورطني فيها.
املتحدة خا�صة منها تلك املتعلقة ب�سيادة
 .10ندعو �أع�ضاء الربملان االوروبي
ال�شعوب على ثرواتها الطبيعية.
�إىل عدم الت�صويت على االتفاق املغربي
 .3ت�ساهم عائدات املغرب من
مع االحتاد االوروبي االخري الن نف�س
ت�صدير الرثوات الطبيعية ال�صحراوية
الدواعي التي �أدت �إىل الغاء االتفاق
يف اطالة عمر النزاع وتغذيته من خالل ال�سابق مازالت قائمة �أال وهي عدم
�رشاء الأ�سلحة وتقوية �ألته الع�سكرية
�رشعية ا�ستغالل ثروات الأقاليم التي مل
والأمنية املوجهة للحرب على ال�شعب
ت�ستكمل فيها ت�صفية اال�ستعمار وعدم
ال�صحراوي.
ا�ستفادة ال�سكان اال�صليني من عائدات
هذا االتفاق.
 .4من ال�رضوري التنبيه على �أن

34

:إحاالت
1. ONP: Les rapports Statistiques de production de la mer
(1992-2013).
2. Agnew D. J., Pearce J., Pramod G., et al., 2009.
Estimating the Worldwide Extent of Illegal Fishing, PLOS
One, Vol:4, ISSN:1932-6203, Pages:e4570-e4570
3. Agnew D. J., Walmsley S.F., Leotte F., et al., 2010. West
Africa Regional Fisheries Project – Estimation of the cost
of illegal fishing in West Africa – Final Report, MRAG.
4. Baddyr, M., and Guénette, S., 2001. The fisheries off the
Atlantic coast of Morocco 1950-1997. In Fisheries impacts
on North Atlantic ecosystems: Catch, effort and national/
regional data sets. Edited by D.Zeller, R. Watson, and D.
Pauly, Fisheries Centre, University of British Columbia,
Vancouver, BC, Canada. Vol. 9 (3). pp. 191-205.
5. Green Peace (2010), How Africa is feeding Europe: EU
(over)fishing in West Africa.
6. Green peace (2012), The Price of Plunder. How
European taxpayers are subsidising factory trawlers to
strip fish from West Africa’s waters.
7. ICNAF, 1972. List of fishing vessels, 1971, with
summaries of fishing effort for 1969, 1970 and 1971.
International Commission for the Northwest Atlantic
Fisheries, Dartmouth, Nova Scotia, Canada, 127 pp.
8. JaapJan Zeeberg, Ad Corten, Erik de Graaf (2006),
Bycatch and release of pelagic megafauna in industrial
trawler fisheries off Northwest Africa in Fisheries.
Research 78, 186-195.
9. Владимир Лаптиховский, биология и промысел
головоногих моллюсков у побережья Севернозападной Африки. http://mi32.narod.ru/01-99/octopus.
html
10.  �سانت، اقت�صاديات ال�صحراء الغربية:).�أعلي �سامل حممد فا�ضل(د
2010(  رو�سيا،)بطر�سبورغ

35

مالحق:
 جدول رقم ( )3قائمة ببع�ض ال�سفنالأجنبية املتورطة يف نهب الرثوات البحرية
ال�صحراوية.
 جدول رقم ( )4قائمة ببع�ض ال�رشكاتاملتورطة يف ت�صدير الرثوات البحرية
ال�صحراوية.
مالحظة :بع�ض �رشكات تربية املائيات
مازالت يف مرحلة الإعداد وبع�ضها و�صل اىل
مرحلة الت�صدير.
 جدول رقم ( )5قائمة ال�رشكات املغربيةامل�صدرة لل�سماك واملنتوجات البحرية �إىل
رو�سيا الفيدرالية.
 خريطة رقم  :01جغرافية ال�صيد البحري يفال�صحراء الغربية

36

 خريطة رقم 02 :قرى ال�صيد املغربي علىال�سواحل ال�صحراوية

