
كيف يتم نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية

الصحراويون: شعب فقير في وطن 
غني

توقع التقرير ال�سنوي للبنك
 الدويل ل�سنة 1974 ب�أن ال�سحراء 

الغربية ميكن اأن تكون واحدة 
من اغنى بلدان الع�مل ل�سخ�مة 
خمزونه� من الرثوات الطبيعية 

وقلة �سك�نه�، والآن وبعد م� 
يق�رب الأربعني �سنة يقدم املر�سد 

ال�سحراوي ملراقبة الرثوات 
الطبيعية )الرا�سد( هذا التقرير 

املتعلق بن�س�ط الحتالل املغربي 
يف ميدان نهب الرثوات البحرية 

لل�سحراء الغربية ب�لتع�ون مع عدد 
من ال�رشك�ت واملوؤ�س�س�ت التي 

تنتمي اإىل عدد من البلدان التي ل 
تعرتف كله� ب�ل�سي�دة املغربية على 

ال�سحراء الغربية ليطلع املتتبع 
على حجم النته�ك�ت اجل�سيمة 

حلق ال�سعب ال�سحراوي يف التمتع 
برثواته الطبيعية مم� ي�سكل انته�ك� 

�س�رخ� للق�نون الدويل املتعلق 
ب�لأق�ليم واملن�طق التي مل يتم فيه� 

ا�ستكم�ل ت�سفية ال�ستعم�ر.
وليخل�ص املتتبع لهذا التقرير 

اإىل خال�سة مف�ده� اأن ال�سحراء 
الغربية رغم غن�ئه� املذهل برثواته� 

الطبيعية ظل �سك�نه� من اأفقر 
�سعوب الأر�ص نتيجة للنهب 

الالق�نوين لرثواتهم الطبيعية حتت 
�سمع وب�رش المم املتحدة القوة 

امل�سوؤولة عن الإقليم اإىل اأن يقرر 
�سك�نه م�سريهم  من خالل ا�ستفت�ء 

حر وع�دل ونزيه.
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�أ�ص�س �ملر�صد �ل�صحر�وي ملر�قبة �لرثو�ت �لطبيعية يوم 9 �أبريل 2013 يف خميمات 
�لالجئني �ل�صحر�ويني، وي�صم يف ع�صويته خرب�ء ون�صطاء �صحر�ويني من �ملخيمات، 

ومن �ملناطق �ملحتلة لل�صحر�ء �لغربية.
ويهدف �إىل ر�صد ومتابعة وتوثيق نهب و��صتنز�ف �لرثو�ت �لطبيعية يف �ل�صحر�ء 

�لغربية من طرف �لدولة �ملغربية �لتي حتتل �لبلد وغريها من �لدول و�ل�رشكات �لعاملية، 
باال�صافة �إىل ر�صد �آثار هذ� �ال�صتنز�ف على �لتو�زن �لبيئي يف �ملنطقة.

كما ي�صعى �ملر�صد �إىل �إن�صاء قاعدة بيانات حول �لرثو�ت �لطبيعية للباحثني و�ملهتمني 
و�لقيام بحمالت وطنية ودولية بهدف �لتوعية و�لتح�صي�س ملخاطر هذ� �ال�صتنز�ف.

لالت�صال: د. غايل �لزبري، �ملن�صق 
�لعام للمر�صد - بريد �ليكرتوين

ghali.ws@gmail.com

ماء�لعينني لكحل، �مل�صوؤول �الإعالمي 
للمر�صد، �لربيد �الليكرتوين:

mellakhal@gmail.com
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الثروات البحرية 
الصحراوية غنى وتنوع

يعد �ل�صاحل �ل�صحر�وي �لذي يبلغ طوله حو�يل 
1400 كيلومرت من �أغنى �الأحو��س �ل�صمكية يف 

�لعامل، �إذ �أن �صعود مياه �ملحيط �لعميقة �ملحملة 
بالغذ�ء و�لعو�لق �لبحرية  �لتي تتغذى عليها 

�الأحياء �لبحرية بدفع تيار كناريا �لبارد - �لذي 
يحاذي �ل�صاحل �ل�صحر�وي- لها من �الأعماق 
نحو �ل�صطح يوفر بيئة بيولوجية مثالية لتكاثر 

وجتمع �الأحياء �لبحرية �ملتنوعة كاالأ�صماك 
�ملختلفة و�لرخويات و�لق�رشيات و�ل�صدفيات 

و�لطحالب وغريها، ونتيجة للخ�صائ�س 
�لهيدرولوجية و�جلغر�فية و�اليكو- بيولوجية 

�لتي تتميز بها �ملنطقة يوفر هذ� �ل�صاحل قدرة 
�إنتاجية متجددة تقارب مليوين طن من �الأ�صماك 

�صنويا، وت�صكل �الأ�صماك �ل�صطحية �لن�صبة 
�الأكرب من �لرثوة �لبحرية لل�صحر�ء �لغربية 

�لتي تت�صف بالغنى و�لتنوع، �إذ تت�صكل �لرثوة 
�لبحرية �ل�صحر�وية من عدة �أ�صناف �أهمها: 

�الأ�صماك �ل�صطحية، �الأ�صماك �لبي�صاء، �لرخويات، 
�الأ�صد�ف، �لق�رشيات و�لطحالب �لبحرية، ف�صال 
عن وجود  بع�س �الأنو�ع �لنادرة، كحيو�ن �لفقمة 
�لر�هب �لذي حتتفظ �ل�صحر�ء �لغربية بو�حدة من 
�أكرب م�صتعمر�ته تقدر بحو�يل 120 فردً�  وهو ما 
يقارب ن�صف �ملخزون �لعاملي من هذه �ملخلوقات 

�لبحرية �ملهددة باالنقر��س.
وت�صري بع�س �لدر��صات �إىل �حتو�ء �ملنطقة 

�القت�صادية �حل�رشية للجمهورية �لعربية 
�ل�صحر�وية �لدميقر�طية و�لتي تبلغ م�صاحتها 

55400 كيلومرت مربع على �أكـرث من 200 
نوع من �الأ�صـماك �ملـختلفة باالإ�صافة �ىل 71 

�صنفًا من �لرخويات وكذ� 14 نوعًا من ر��صيات 
�الأرجل، كما توجد �لق�رشيات و�ل�صدفيات 

بكميات معتربة.
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النهب المغربي للثروات 
البحرية الصحراوية: 

األرقام عندما ال تقول 
كل الحقيقة

من �ل�صعوبة مبكان �حل�صول على �أرقام ذ�ت 
�صدقية حول حجم �لنهب �ملغربي للرثو�ت �لبحرية 

�ل�صحر�وية نتيجة لو�قع �حل�صار �لذي يفر�صه 
�الحتالل �ملغربي على �ملدن �ل�صحر�وية �ملحتلة من 
جهة، ومن جهة �أخرى و�قع �لت�صيب و�الختالالت 

�لعميقة  �لتي تطبع  قطاع �ل�صيد �لبحري عمومًا يف 
�ملغرب، و�الأكرث جتليًا  يف �ملناطق �ل�صحر�وية �ملحتلة 
، و�الأرقام �لتي يوردها �ملكتب �ملغربي لل�صيد ينبغي 

�لنظر �إليها بكثري من �حلذر الأنها ال تقدم �صورة 
كاملة ودقيقة عن حجم �ال�صتنز�ف �لذي ميار�س يف 

�ملياه �الإقليمية لل�صحر�ء �لغربية  نتيجة لالأ�صباب 
�لتالية:

1. �لبيانات �لو�ردة بالتقرير تغطي فقط �ل�صيد 
�ل�صاحلي و�ل�صيد �لتقليدي، يف حني يبقى �ل�صيد 

يف �أعايل �لبحار و�لذي ي�صتحوذ على �لن�صبة �الأكرب 
من قيمة �ال�صتثمار يف �ل�صيد �لبحري غري معروفة 

بدقة.
2. �ل�صفن �الأجنبية �لعمالقة �لتي متار�س �ل�صيد 

يف �ملياه �القليمية �ل�صحر�وية ال تفرغ �لكثري من 
�صيدها يف �ملو�نئ  �ل�صحر�وية مما يجعل كميات 

�صيدها غري معلومة لالإد�رة �ملغربية نف�صها.
عدد كبري من �ل�صفن �ملغربية  �لتي ت�صطاد   .3

يف �ملياه �ل�صحر�وية تفرغ �صيدها يف مينائي �أغادير 
و�لطنطان، حيث توجد  مقر�ت �ل�رشكات �لتي يتبع 

لها.
4. �لتقليل �ملق�صود من �الأرقام �ملتعلقة بحجم 

�ل�صيد يف �ملياه �القليمية �ل�صحر�وية، فمثاًل يورد 
تقرير �ملكتب �ملغربي لل�صيد ل�صنة 2001 )�ل�صفحة 
13( توزع كميات �ل�صيد �ل�صاحلي ح�صب �ملناطق 

�أن جهة و�دي �لذهب – لكويرة مل ت�صاهم �إال 
بـ%3.7، وهي بذلك �أقل مرتني من م�صاهمة جهة 

�صو�س- ما�صة - درعة و�أقل بـاأكرث من ثمان مر�ت 
من م�صاهمة جهة كلميم- �ل�صمارة، و�أب�صط �لعارفني 

باخلريطة �ل�صيدية للمنطقة يعرف �أن منطقة و�دي 
�لذهب متتلك  ما ال يقل عن %60 من �ملو�رد 

�ل�صمكية لل�صحر�ء �لغربية و�ملغرب معًا، وكمثال على 
حجم �ل�صيد يف هذه �ملنطقة نذكر �أنه خالل �لفرتة 
ما بني 19 �أبريل �إىل 19 ماي 2013 ��صتقبل ميناء 

�لد�خلة )�مليناء �لرئي�صي ملنطقة و�دي �لذهب( 101 
�صفينة �صيد.

تناق�س �الأرقام �ل�صادرة عن �ملكتب �ملغربي   .5
لل�صيد مع �الأرقام �مل�صجلة من طرف منظمة �الأغذية 

و�لزر�عة )�لفاو( وكذلك �الأرقام �مل�صجلة ميد�نيا 
يف �ملو�نئ ونقاط �لتفريغ �ل�صحر�وية، فمثاًل تقدر 

�ح�صائيات  �ملكتب �ملغربي لل�صيد كمية �الأخطبوط  
�مل�صطادة  �صنة 2012 بـ25.127 طن بينما تقدم 

�الأرقام �مليد�نية  55.642 طن )ح�صب �ملوقع 
�اللكرتوين »�ملغرب �الأزرق«(، وهو ما يفوق �ل�صعف.

6. كون �الأر��صي �ل�صحر�وية �ملحتلة مناطق 
ع�صكرية ت�صند فيها �ملر�قبة و�لتفتي�س للجي�س 
�ملغربي يجعل جزء معتربً� من �ل�صيد �لبحري 

�ملمار�س من طرف �لقطع �لتابعة لكبار �جلرن�الت 
و�لقادة �المنني يقع خارج كل مر�قبة.

7. و�قع �لف�صاد و�لر�صوة �لتي تنت�رش يف قطاع 
�ل�صيد �ملغربي ميكن من �لتالعب يف �الجر�ء�ت 

�ملتخذة يف توزيع �لرخ�س ومر�قبة �حل�ص�س 
وعمليات �لتفريغ و�لوزن و�لتفتي�س وغريها،  مما 

يفقد �الأرقام �ملقدمة كثري من م�صد�قيتها.
8. �نت�صار �ل�صيادين �ل�رشيني �ملغاربة يف �ملياه 

�الإقليمية �ل�صحر�وية و�لذين ال يحملون رخ�صًا 
لل�صيد وال تخ�صع �ن�صطتهم الأية رقابة حكومية ، 
خا�صة يف قطاع �صيد �لرخويات �لتي تدر دخال 

كبري� مقارنة بباقي �الأ�صناف.
�لدور �لكبري غري �ملعلن للموؤ�ص�صة   .9

�الحتكارية �لتابعة للق�رش �مللكي �ملغربي �ملعروفة 
با�صم »�أونا« و�ل�رشكات �لد�ئرة يف فلكها يف قطاع 

�ل�صيد �لبحري يف �ملناطق �ملحتلة من �ل�صحر�ء 
�لغربية  �صو�ء يف �ل�صيد مبا�رشة �أو يف �ل�صناعات 
�ملرتبطة به ك�صناعات �لت�صبري، وما ن�صاط �رشكة 
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 la Monégasque « »المونيكا�صك ماروك«
Maroc » للت�صبري، �لتي كانت تابعة لـ«�أونا«، 

و�لتي مكنت م�صرتيها  »�صعيد �لعلج« �بن مهرج 
ملك �ملغرب �ل�صابق �حل�صن �لثاين من �حتالل 

�ملرتبة �الأوىل عامليا يف ت�صبري �صمك �الأن�صوفة، مع 
��صتح�صار �لطبيعة �الحتكارية ل�رشكة »�أونا« �لتي 

ت�صتحوذ على ن�صيب و�فر من جميع �لقطاعات 
�القت�صادية �ملدرة للربح �ل�رشيع يف �خلريطة 

�القت�صادية �ملغربية كاملنتجات �لزر�عة و�خلمور 
و�ل�صكر و�حلليب و�لتعدين و�لطاقة و�لعقار�ت 

و�الإعالن و�ملتاجر �لكربى وغريها كثري كما يف�صل 
كتاب »�مللك �ملفرت�س«.

وعلى �لرغم من �صعف تغطية �الأرقام �لر�صمية 
�ملغربية  حلجم �ل�صيد �لبحري يف �ملناطق �ملحتلة 
من �ل�صحر�ء �لغربية  فاإنها تظهر �لزيادة �لكبرية 

يف حجم �ل�صيد وت�صاعف مد�خيل �لدولة �ملغربية 
وتظهر �أرقام �لعائد�ت �لتي ح�صل عليها �ملغرب من 

�ل�صيد �ل�صاحلي و�ل�صيد �لتقليدي يف �ل�صحر�ء 
�لغربية خالل �لفرتة ما بني 1992 و2012 كما هو 

و�رد يف �جلدول �ملرفق رقم )1( حجم �لنهب �ملتز�يد 
للرثوة �ل�صمكية �ل�صحر�وية يف هذ� �لقطاع �لذي 

لي�س �إال �صورة جزئية من م�صهد �لنهب و�ال�صتنز�ف 
�خلطري للمو�رد �لطبيعية لل�صحر�ء �لغربية �ملحتلة.

وح�صب نف�س �جلدول فقد ت�صاعفت عائد�ت �ملغرب 
من �ل�صيد �ل�صاحلي بال�صحر�ء �لغربية �صنة 2008 
بحو�يل 38 مرة مقارنة ب�صنة 1992، وخالل نف�س 
�لفرتة ت�صاعفت عائد�ت �ل�صيد يف منطقة و�دي 

�لذهب وحدها بحو�يل 366 مرة، وهي �أرقام ال حتتاج 
�إىل تعليق.

جدول رقم )1( قيمة  �لعائد�ت �لتي ح�صل عليها 
�الحتالل �ملغربي من �ل�صيد �لتقليدي و�ل�صيد 

�ل�صاحلي يف �ملناطق �ل�صحر�وية �ملحتلة  يف �لفرتة 
ما بني 1992-2012: 

�لعائد�ت )مليون �أورو(�ل�صنو�ت
19920.52
19930.90
19941.3
19952
19962.2
19973.1
19984.3
19994.6
20006.8
20018.5
200218
200311.6
200410.8
200514
200617
200714
200819.8
200916.4
201014.7
201114.9
201215.3

    
�مل�صدر:  �إح�صائيات �ملكتب �لوطني �ملغربي لل�صيد 

�لبحري.
وميثل �ملخطط �لبياين �مل�صاحب تز�يد �لنهب �ملغربي 

للرثو�ت �لبحرية �ل�صحر�وية يف قطاعي �ل�صيد 
�لتقليدي و�ل�صيد �ل�صاحلي يف جميع �ملناطق 
�ل�صاحلية �ل�صحر�وية كما يظهر من �لكميات 

�ملفرغة �ملو�نئ �لرئي�صية.
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خمطط بياين لتطور كميات تفريغ �ل�صيد �ل�صاحلي 
و�لتقليدي )�ألف طن( يف �ملو�نئ �ل�صحر�وية 

�لرئي�صية ح�صب تقارير �ملكتب �ملغربي لل�صيد.

الصيد المغربي في 
المياه اإلقليمية 

الصحراوية حسب 
األنواع البحرية:

وتنق�صم �الأ�صناف �لتي يتم ��صطيادها �صمن �ل�صيد 
�ل�صاحلي و�ل�صيد �لتقليدي �إىل خم�س جمموعات:

1. األسماك السطحية:
 وتتوزع بدورها �إىل ��صماك �صطحية �صاحلية مثل 
�ل�رشدين و�ل�رشدينال و�ملاكريل و�لبوري »�أزول« 

و�الأن�صوفة و�لزبيدي »مللي�صة« و�أنو�ع �لتونيات 
�ل�صغرية، و�أ�صماك �صطحية يف �أعايل �لبحار من قبيل 

�أنو�ع �لتونيات �لكبرية.
ومتثل  �ال�صماك �ل�صطحية  �أزيد من 80 % من 

�لكميات �مل�صطادة يف �ل�صحر�ء �لغربية وهو ما 
يجعلها �لرثوة �الأوفر يف �ملياه �القليمية �ل�صحر�وية 

ومتثل �ملنطقة �لو�قعة بني بوجدور و�لد�خلة �ملوقع 
�لرئي�صي لتكاثر و��صتيطان هذه �الأ�صماك، حيث يتم  

��صطياد �أربعة ع�رش نوعًا من �الأ�صماك �ل�صطحية 
بكميات جتارية.

وقد بلغت �لكميات �مل�صطادة من �ال�صماك �ل�صطحية 

�ل�صاحلية �صنة 2012  يف �ل�صو�حل �ل�صحر�وية 
693317 طن وهو ما ي�صكل  70.76  باملائة من 

حجم �صيد �ال�صماك �ل�صطحية يف �ملغرب و�ل�صحر�ء 
�لغربية معًا.

وف�صاًل عن �ال�صاطيل �ملغربية ت�صارك �ال�صاطيل 
�الأوروبية و �لرو�صية و�لليتو�نية وغريها يف نهب 

�ملخزون �ل�صحر�وي من هذه �الأ�صماك �لتي ي�صتمر 
��صطيادها على مد�ر �ل�صنة. 

2. أسماك القاع: 
وهي �أ�صماك �ملنطقة �لبحرية �لعميقة  وتعرف باأ�صماك 
�لقاع مثل �لنازيل و�صمك مو�صى و�ل�صفنني و�صلطان 

�بر�هيم و�حلوت و�لقر�س وغريها، ويتم ��صطياد 
ع�رش�ت �الأنو�ع منها و�الرقام �ملغربية تظهر �ن 

كميات �صيدها يف �ل�صحر�ء �لغربية  قليلة ن�صبيًا مل 
تزد عن 25845 طن �صنة 2012، ولعل مرد ذلك 

لكون �الأ�صاطيل �لتي متار�س �صيد �أعايل �لبحار ال 
تفرغ �صيدها يف �ملو�نئ ونقاط �لتفريغ �ل�صحر�وية 

بل تتجه �ىل ت�صدير �صيدها للخارج �أو تتوجه به 
�إىل �ملو�نئ �ملغربية، ولقد ف�صلت �خلطط �لتي كانت 

ترمي �إىل جعل  ميناء �لد�خلة ميناء تفريغ ل�صفن 
�أعايل �لبحار المتناع  هذه �ل�صفن عن تفريغ �صيدها 

به، ليتحول �ىل ميناء ي�صتقبل �صفن �صيد �ال�صماك 
�ل�صطحية و�لرخويات فقط.
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3. الرخويات:
�لرخويات �لتي ت�صطاد يف �ملياه �القليمية 

�ل�صحر�وية �أنو�ع عديدة �أهمها �الأخطبوط و�حلبار، 
وميار�س �صيد �الأخطبوط  على �متد�د �ل�صو�حل 
�لو�قعة بني بوجدور ولكويرة ومتثل منطقة و�دي 

�لذهب و�حدة من �أهم مناطق �صيد �الأخطبوط يف 
�لعامل ح�صب ت�صنيف منظمة �الغذية و�لزر�عة 

�لتابعة لالأمم �ملتحدة »�لفاو«.
وقد مار�صت �ال�صاطيل �الجنبية خا�صة �ال�صبانية 

و�ليابانية �صيد �الخطبوط يف �ل�صو�حل �ل�صحر�وية 
منذ �صتينيات �لقرن �ملا�صي وكانت �حل�صيلة حينها 

وفرية بحيث كانت كل �صفينة ت�صتطيع ��صطياد 2-3  
طن يوميًا وكانت �لعائد�ت �ل�صخمة حافز� مل�صاعفة 

�ل�صيد ورفع وتريته يف هذه �ملنطقة.
وقد �صهدت �ملنطقة موجة غري م�صبوقة  من �صيد 

�لرخويات بعد �حتالل �ملغرب لل�صحر�ء �لغربية 
�أو�خر �صنة 1975م والأن �ملغرب كان حديث عهد 

بهذ� �لنوع من �ل�صيد فقد كان يتم �ل�صيد بالتعاون 
مع ��صبانيا وقد ت�صاعف عدد �ل�صفن �ملغربية �لكبرية 
�ملمار�صة ل�صيد �الأخطبوط من 4 �صفن �صنة 1973 

�إىل ما يقارب 290 �صفينة ذ�ت نظام جتميد �صنة 
1992 ح�صب »�لفاو«، حمولة �لو�حدة منها تزيد عن 

150طن.
هذ� �ل�صيد �ملفرط و�لتكالب �ملحموم على هذه �لرثوة 

�لتي بلغ �صعر �لطن �لو�حد منها 13 �ألف دوالر مع 
وجود طلب مرتفع حيث ت�صتقبل �ل�صوق �ليابانية 

%90 مما يتم �صيده يف �ل�صو�حل �ل�صحر�وية 
و�لباقي ت�صتوىل عليه �أ�صو�ق ��صبانيا و�يطاليا 

و�ل�صني، كان يتم دون ر�حة بيولوجية مما �أدى �ىل 
�ختالالت عميقة يف �لتو�زن �حليوي للمنطقة ، 

�الأمر �لذي �أوجب حتديد ر�حة بيولوجية للرخويات 
الأول مرة �صنة 1989، ولكن تلك �لر�حة مل تعط 

نتيجتها الأن  فرتة �لت�صعينيات وخا�صة منذ 1993 
�صهدت موجة نزوح جماعية الأالف �لقو�رب و�صفن 

�ل�صيد �ل�صاحلي من خمتلف مناطق �ملغرب �إىل 
نقاط �صيد �الخطبوط يف �ل�صحر�ء �لغربية طمعا 

يف �لربح �ل�رشيع ويف ظل غياب كامل لنظم حماية 
للرثوة �لبحرية �ل�صحر�وية من �الندثار، �إذ مل 

تقت�رش ممار�صة �صيد �الأخطبوط و�ال�صتثمار فيه 
على �ل�صيادين ومهني �لقطاع فح�صب، بل �أ�صبح 

جمااًل جاذبًا للم�صوؤولني �لع�صكريني و�الأمنني وموظفي 
�لقطاع �حلكومي وحتى �لعمال �لب�صطاء و�لبطالني 
�حلاملني بالربح �ل�رشيع، فتكد�صت على �ل�صو�حل 

�ل�صحر�وية �الف �لقو�رب وظهرت يف حميط مدينة 
�لد�خلة قرى برية ومدن عائمة من �لبو�خر و�لزو�رق  

�ملحلية �ل�صنع  و�مل�صتوردة و�مل�صتاأجرة، حيث بلغ 
بحلول �صنة 2003 عدد �ملر�كب �لعاملة يف �صيد 

�الأخطبوط ما بني 7000 و8000 قارب مرخ�س  وما 
يزيد عن 6000 قارب غري مرخ�س. 

وي�صف �الأ�صتاذ �ملغربي �ملتخ�ص�س يف �ملو�رد 
�ل�صيدية  »حممد �لتاجي« �صيد �الأخطبوط 

�ل�صحر�وي باأنه »م�صدر للذهب �الأبي�س« ثم ي�صيف 
مف�صاًل: »ت�صم هذه �مل�صيدة ثالثة �أنو�ع من �ملهن 
تتخذ من ��صتغالل �الأخطبوط هدفا رئي�صا، وهي: 

�صيد �لرخويات يف �أعايل �لبحر وجتميدها، و�ل�صيد 
�ل�صاحلي بو��صطة �جلياب، و�ل�صيد �لتقليدي. وميار�س 

�لنوع �الأول �أ�صطول يناهز تعد�د وحد�ته 300 
�صفينة. 

ويدر هذ� �لقطاع �صنويا من 300 �إىل 400 مليون 
�أورو، وميثل نحو %60 من �إنتاج قطاع �ل�صيد 

�ملغربي برمته و%35 من �صادر�ته. ولقد تلقى قطاع 
�ل�صيد يف �أعايل �لبحار ��صتثمار�ت قاربت 700 

مليون �أورو، ومتثلت باالأ�صا�س يف �قتناء �صفن �ل�صيد 
و�لتجهيز�ت �الأر�صية،  كما  وفر �لقطاع 10 �آالف 
من�صب �صغل مبا�رش و15 �ألف �أخرى غري مبا�رشة.

�أما �ل�صيد �لتقليدي لالأخطبوط فقد كان يعمل 
فيه �أ�صطول قو�مه 7800 قارب )وحد�ت مرقمة 

وقانونية(، وكان يوؤمن 25 �ألف من�صب �صغل مبا�رش، 
بيد �أنه كانت متار�س يف �لقطاع نف�صه قو�رب غري 

قانونية، ي�صاهي عددها �لعدد �لقانوين.
ي�صتغل يف �ل�صيد �ل�صاحلي ما بني 3000 و5000 
بحار ب�صكل مبا�رش على منت 100 �إىل 160 �صفينة 

جيابة ت�صطاد �صنف ر�أ�صيات �الأرجل ب�صفة مو�صمية 
وغري منتظمة ».

هذه �لزيادة �لهائلة يف حجم �ال�صتنز�ف تطلبت زيادة 
وحد�ت جتميد �الإخطبوط مبدينة �لد�خلة فارتفع 

عددها من 4 وحد�ت �صنة 1994 �إىل 94 وحدة �صنة 
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.!!!2004
غري �أن هذ� �لت�صارع يف وترية �لنهب �جلنوين 

للرخويات �لذي بلغ ذروته �صنة 2000 با�صطياد 
45233 طن من �الأخطبوط �رشعان ما �نعك�س على 
�ملخزون �حليوي �ل�صحر�وي فانخف�س حجم �ل�صيد 

�صنة 2004 �إىل م�صتوى 12 417 طن فقط. 
هذ� �لو�صع هو ما دفع �ملعهد �ملغربي للبحوث يف 

�ل�صيد �لبحري يف �صهر �أكتوبر �صنة 2003 �إىل دق 
ناقو�س �خلطر باإعالنه عن �لتناق�س �ملهول يف حجم 
�لرخويات حيث �نخف�صت ن�صبة �الأخطبوط بحو�يل 

%60، و�نخف�س خمزون �حلبار �إىل ما يقارب 78%، 
ويبني �ملخطط �لبياين �مل�صاحب �الرتفاع �لكبري 

يف �صيد �الأخطبوط و�لرتدي �لذي �صهدت �ملخزون 
�حليوي من هذه �لرثوة منذ �صنة2003.

خمطط بياين لتطور كميات �صيد �الأخطبوط )�ألف 
طن( يف �ملياه �الإقليمية �ل�صحر�وية ويظهر حاالت 

تدهور �ملخزون �حليوي من هذه �لرثوة �لبحرية ذ�ت 
�لقيمة �ل�صوقية �لعالية.

�لو�صعية �لكارثية للرخويات هي �لتي دفعت بوز�رة 
�ل�صيد �ملغربية �إىل تقدمي ما يعرف مبخطط »�عادة 

تهيئة م�صائد �لرخويات« ومت من خالله توزيع 
ح�ص�س �صيد �الخطبوط على �ال�صاطيل �ملغربية 

بن�صب تعك�س توزع �لنفوذ يف قطاع �ل�صيد �ملغربي، 
فاأعطي لل�صيد يف �أعايل �لبحار ن�صبة 63%، 

وح�صل قطاع �ل�صيد �لتقليدي على ن�صبة 26%، 

وترك لل�صيد �ل�صاحلي باجلر ن�صبة %11؛  ومن 
�لبني �أن هذ� �ملخطط  مل يعط نتائج تذكر ب�صبب 

�لفو�صى و�ملح�صوبية �لتي حتكم هذ� �لقطاع، 
كما يظهر من �الرقام �مل�صاحبة، مما دفع منظمة 
�الأمم �ملتحدة لالأغذية و�لزر�عة �صنة 2010 �إىل 

�أن تو�صي باإحلاح بخف�س �ال�صتغالل �ملفرط 
للرخويات خا�صة من طرف �صفن �جلر يف منطقة 
�لد�خلة �لذي قد يوؤدي �إىل توقف دورة حياة هذه 

�ملخلوقات �لبحرية �لثمينة و�نقر��صها.
و�جلدول �لتايل يظهر �لت�صاعف �ملهول يف عمليات 

نهب �الأخطبوط �ل�صحر�وي وت�صاعف عائد�ت 
نظام �الحتالل من مبيعاته.
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�لقيمة )مليون �أورو(�لكميات �مل�صطادة )طن(�ل�صنة
1992358 34.8
1993 974 36.1
1994299 510.6
1995194 511.1
1996296 89.9
1997348 1210.0
1998904 1710.1
1999252 3115.7
2000233 4522.1
2001380 3243.2
2002667 38112.2
2003393 1853.8
2004417 1237.5
2005968 2066
2006621 2376.4
2007840 2071.2
2008720 30126.7
2009393 3295.5
2010482 1661.1
2011748 18121.8
2012127 25105.1

جدول رقم )3( تطور عائد�ت �صيد �الأخطبوط يف 
�ملياه �الإقليمية �ل�صحر�وية )-1992 2012( كمًا 

وقيمة، ح�صب �ملركز �ملغربي لل�صيد �لبحري.

وخالل �الأ�صهر �لثمانية من �صنة 2013 بلغ حجم 
�صيد �لرخويات يف �ل�صو�حل �ل�صحر�وية 18211 

طن بعائد�ت تقدر بـ 50.258 مليون �أورو.
ويذكر �لباحث �لرو�صي »فالدميري البتيخوف�صكي« �أن 
�لعائد�ت �ملغربية من �لرخويات ترت�وح ما بني 348 

و461 مليون دوالر �صنويا، وهو رقم متو��صع الأنه 
يقدر كميات �ل�صيد �لذي متار�صه – ح�صب نف�س 

�لباحث- 285-280 باخرة بحو�يل 95-85 �ألف طن 
فقط.

5. القشريات والصدفيات:
ميار�س �صيد �لق�رشيات خا�صة �جلمربي و�رشطان 
�لبحر وجر�د �لبحر يف منطقة و�دي �لذهب وقد 

بلغ حجم �صيد �لق�رشيات مبنطقة و�دي �لذهب �صنة 
2010 حو�يل 338 �ألف طن بقيمة 3359 �ألف �أورو.

وتعترب منطقتي ملهرييز و�لعني �لبي�صاء �هم 
نقاط �صيد �لق�رشيات باملنطقة، فخالل �صنة 

2012 مت ��صطياد 254 طنا من جر�د �لبحر 
بنقطة ملهرييز حيث يوجد  70 قاربًا ل�صيد 

�لق�رشيات يف مقابل 112 طنا يف نقطة �لعني 
�لبي�صاء حيث يعمل حو�يل 25 قاربًا.

ويتم ��صطياد �ل�صدفيات و�أ�صهرها �ملحار 
�ملعروف حمليًا با�صم »�ل�رشمبك« على �متد�د 

�ل�صاحل �جلنوبي لل�صحر�ء �لغربية.
 وقد بلغت �لكميات �لتي �صيدت من 

�لق�رشيات و�ل�صدفيات �لبحرية د�خل �ملياه 
�القليمية �ل�صحر�وية �صنة 2012 حو�يل 

1042 طن، كما بلغت �لعائد�ت �لتي جناها 
�الحتالل �ملغربي من هذ� �لنوع من �ل�صيد  

حو�يل 4.208 مليون �أورو ح�صب �إح�صائيات 
�ملكتب �ملغربي لل�صيد.

6. الطحالب البحرية:
متثل عمليات �جلمع �ملكثف للطحالب �لبحرية 

�ملعروفة حمليًا بـ«�خلز« �أو »ربيعة لبحر« 
خا�صة منها �لطحالب �حلمر�ء ن�صاطًا جديدً� 

يف �ملياه �القليمية �ل�صحر�وية، بحيث ال 
تظهر �أية معلومات عن �الرقام �ملتعلقة بها يف 

�الح�صائيات �ملغربية حول �ل�صيد �لبحري 
يف �ل�صحر�ء �لغربية قبل 2011، مما ي�صري �إىل 
زيادة �الأهمية �لتي بات يكت�صيها هذ� �لن�صاط 

�لبحري يف �ل�صحر�ء �لغربية على خلفية 
�لتدهور �لكبري الإنتاج �لطحالب �لبحرية يف 

�ل�صو�حل �ملغربية ب�صبب �ال�صتغالل �ملفرط لها.
 ويف �الأ�صهر �لثمانية �الأوىل من �صنة 2013 

وح�صب تقرير �ملكتب �ملغربي لل�صيد �ل�صادر 
يف �صهر �أوت 2013  فقد بلغ حجم �لطحالب 

�مل�صتخل�صة من �ملو�قع  �ل�صحر�وية �الأربعة: 
�أمغريو و�صيدي �لغازي وبوجدور و�لكر�ع   

809 �أطنان وقدرت قيمتها �الإجمالية بحو�يل 
377 �ألف �أورو.  ويف �صنة 2012 بلغت عائد�ت 

�لطحالب �لتي مت جمعها يف منطقة بوجدور  
لوحدها 510 �ألف �أورو.

يذكر �أن مادة �الأكار- �أكار �مل�صتخل�صة من 
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�لطحالب �حلمر�ء �مل�صتعملة يف �لتحاليل �لبيولوجية 
ويف �ل�صناعات �لغذ�ئية تلقى رو�جًا كبريً� يف 

�ل�صوق �لدولية حيث ي�صدر �ملغرب %50 من �أنتاج 
�لطحالب �حلمر�ء �إىل �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 
و�لباقي يتوزع بني �أ�صو�ق �ليابان وكوريا �جلنوبية.

النشاط المغربي في 
نهب الثروات البحرية 

الصحراوية
البد من �الإ�صارة �إىل �أن م�صاألة �لبحث �أو �ال�صتق�صاء 

يف جمال �لن�صاط �ال�صتنز�يف �لذي تقوم به �لدولة 
�ملغربية يف �صو�حل �ل�صحر�ء �لغربية  لي�صت بالعمل 

�لهني وخا�صة عندما يتعلق �المر بعدد �ل�صفن �أو 
مالكها �أو �لكميات  �مل�صطادة نظر� لوجود جهات 

�أقوى من وز�رة �ل�صيد �ملغربية نف�صها ،هذه �الأخرية 
�لتي ال تر�قب ح�صب خرب�ء �لقطاع �ملغاربة �أنف�صهم 
�صوى %40 من ن�صاط هذ� �لقطاع �حليوي، وبالتايل 
فاإن ما نقدمه هنا من معلومات هو ح�صيلة �صهاد�ت 
ميد�نية �أو ما ن�رشته مر�كز بحثية �أو مو�قع ر�صمية �أو 
و�صائل �إعالم مغربية، ويبقى عماًل يت�صف بالق�صور 
نتيجة ل�صعوبة �لبحث و�لو�صول �إىل �ملعلومات ظل 

يف نظام يت�صف بانعد�م  �ل�صفافية ويف حالة و�قع 
�حتالل ع�صكري يت�صم باإحكام قب�صته �لع�صكرية 

و�المنية �لرهيبة على �ملناطق �ملحتلة من �ل�صحر�ء 
�لغربية. 

يق�صم �ملغرب مناطق �ل�صيد �لبحري يف �ملغرب 
و�جلزء �ملحتل من �ل�صحر�ء �لغربية �إىل �أربعة مناطق 
هي �ملنطقة �ملتو�صطية  وتقدم ن�صبة %3 من جمموع 

�لرثوة �ل�صمكية للمغرب و�ل�صحر�ء �لغربية معًا 
و�ملنطقة �الأطل�صية  »�أ« ومتتد من جنوب �جلديدة �إىل 

�صيدي �إيفني وهي ت�صكل %9 من كميات �ل�صيد 
و�ملنطقة �الأطل�صية  »ب« و�لتي ت�صاهم بن�صبة 17% 

من �لكميات �مل�صطادة ومتتد من �صيدي �إيفني جنوب 
�ملغرب �إىل بوجدور يف و�صط �ل�صحر�ء �لغربية ومتثل 

�ملياه �القليمية �ل�صحر�وية ن�صبة 60 باملائة من هذه 
�ملنطقة، و�أخريً� �ملنطقة �الأطل�صية »ج« �لتي ي�صار 

�إليها غالبًا باحلرف �لالتيني »C« ومتثل ن�صبة 71% 
من �لرثوة �ل�صمكية، وباالإ�صارة �إىل �أن �ملنطقة »ج« 
تقع  ما بني بوجدور ولكويرة فاإنها تقع كلها �صمن 

�ملياه �الإقليمية لل�صحر�ء �لغربية. 
ومنذ �الجتياح �ملغربي لل�صحر�ء �لغربية بد�أت 

�صلطات �الحتالل بتنفيذ خمططات ممنهجة ال�صتنز�ف 
�لرثو�ت �لطبيعية �ل�صحر�وية وبخا�صة �لرثوة 

�ل�صمكية  دون مباالة بو�قع �ل�صكان �ل�صحر�ويني  
�لذين يعي�صون �لفقر و�لبطالة و�لتهمي�س �ملمنهج.
وير�فق �ال�صتنز�ف عملية ��صتيطان ممنهجة و�لتي 
ت�صكل ر�هنا وم�صتقباًل خطر� كبري� على �لعن�رش 

�ل�صحر�وي،  الأنها �صكلت جزء من �ل�صيا�صة 
�ملخزنية �لهادفة �إىل تغيري �خلريطة �لدميوغر�فية 

لل�صحر�ء �لغربية وما يرتبط بها من حتوالت عميقة 
يف ن�صيجها �ملجتمعي �ملتناغم، �إذ يرتبط  بقطاع 

�ل�صيد �لبحري ��صافة �ىل �اللة �لتكنولوجية، �آلة 
ب�رشية كثيفة تتمدد باطر�د على طول �ل�صاحل 
�ل�صحر�وي يف قرى وع�صو�ئيات خارجة عن 

نطاق �لدولة، حيث تع�ص�س �جلرمية و�لفقر وتنت�رش 
�ملخدر�ت و�لتهريب وي�صود  �لالقانون.

وتتوزع على خريطة �ل�صاحل �ل�صحر�وي هذه �لبوؤر 
�ال�صتيطانية يف جمموعتني رئي�صيتني هما:

1 قرى �ل�صيد �ملرخ�صة: ح�صب ت�صنيف �صلطات 
�الحتالل وهي �لقرى �لتي �صمحت �لدولة �ملغربية 

باإقامتها يف نقاط �صيد رئي�صية، ويبلغ تعد�دها 
ح�صب �إد�رة �الحتالل �ملغربي  15 قرية �صيد وهذه 

�أ�صماء بع�س منها: �نظر خريطة رقم 2
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عدد �لقو�ربموقعها��صم �لقرية

560 قارب ل�صيد �الأ�صماك �ل�صطحية ونقطة جمع �لطحالب40 كيلو مرت �صمال �لعيون �أمغريو 
300 قارب ل�صيد �الأ�صماك �ل�صطحية.50 كيلو مرت جنوب �لعيونتارومة

62 قارب م�صجل وعدد غري معلوم من �لقو�رب �لع�صو�ئية60 كيلومرت �صمال بوجدور�أوغنيت
200 قارب ل�صيد �الأ�صماك �ل�صطحية.42 كيلو مرت �صمال بوجدور�أكطي �صيدي �لغازي

200 قارب لي�صد �ل�رشدين و�الأن�صوفة.37 كيلومرت جنوب بوجدور�أفتي�صات
600 قارب ل�صيد �الأ�صماك �ل�صطحية.70 كيلو مرت جنوب بوجدوركاب 7
120 قارب موجهة ل�صيد �الأ�صماك �ل�صطحية و�الأخطبوط.123 كيلومرت جنوب بوجدوركاب 8

80 قارب ل�صيد �ل�رشدين و�لرخويات.147 كيلومرت جنوب بوجدور�لبري
160 قارب �أغلبها موجهة ل�صيد �لرخويات.180 جنوب بوجدورلكر�ع

281 قارب �صيد  ويرتفع هذ� �لعدد �إىل 301 يف مو�صم �صيد �الأخطبوط.111 كيلو مرت �صمال �لد�خلة�إميطالن
2000 قارب معظمها موجه ل�صيد �الأخطبوط.65 كيلو مرت �صمال �لد�خلة�نرتفت

1205 قو�رب ويزد�د هذ� �لعدد يف مو�صم �صيد �الأخطبوط.10 كيلو مرت جنوب �لد�خلةال�صاركا
1200 قارب معظمها قو�رب �صيد �لرخويات.140 كيلو مرت جنوب �لد�خلةلبريدة

60 قارب ل�صيد �ل�صمك وما بني 20 و25 قارب ل�صيد �لق�رشيات وخا�صة جر�د 176 كيلو مرت جنوب �لد�خلة�لعني �لبي�صاء
�لبحر. ملهرييز

165 قارب ل�صيد �ل�صمك وحو�يل 70 قارب قارب ل�صيد �لق�رشيات وخا�صة 319 كيلومرت جنوب �لد�خلة.ملهرييز
جر�د �لبحر.

ويوجد بهذه �لقرى 6180 قاربا مرخ�صًا ح�صب 
�صهادة نا�صط �صحر�وي متتبع مللف �ل�صيد �لبحري، 

�أما عدد �لقو�رب �ملرخ�صة ح�صب �الد�رة �ملغربية 
فهو 6088 قاربا.

 
�أما قرى �ل�صيد »غري �ملرخ�صة« ح�صب �د�رة 
�الحتالل فعددها غري معروف بدقة نذكر منها:

1 �أبليبالت: 15 كيلو مرت جنوب �أمكريو. 
2 �ل�صبخة: 30 كيلومرت �صمال بوجدور.

3 حيمر ماه: 20 كيلومرت �صمال بوجدور.
4 �أوزيوالت: 20 كيلومرت جنوب بوجدور.
5 �ل�صينتور: 40 كيلومرت جنوب بوجدور.

6 �لرتتار: 65 كيلومرت جنوب بوجدور.
7 بوجي �أو�صني:  72 كيلومرت جنوب بوجدور.

8 بوجي عبد �ل�صادق: 80 كيلومرت جنوب بوجدور.
9 بوجي حلريرة: 100 كيلومرت جنوب بوجدور.

10 �ل�صوك: 110 جنوب بوجدور.
11 �لطويجني: 143 جنوب بوجدور.

�حل�صانية: 162 جنوب بوجدور.  .12
13 �ل�صميتات: 170 كيلومرت جنوب بوجدور

14 بوجي حمدي 158 كيلومرت جنوب بوجدور.
15 خي�صو�س: 195 كيلو مرت �صمال �لد�خلة. 

16 لقويدي�س:  190 كيلو مرت �صمال �لد�خلة. 

17 لكرييع: 180 �صمال �لد�خلة. 
18 بالية عبد �لرحيم: 150 �صمال �لد�خلة. 

19 بالية �لذيبة: 140 كيلو مرت �صمال �لد�خلة.  
20 �لنقطة 118: 118 كيلو مرت �صمال �لد�خلة. 

21. �أم لكوير: 25 كيلومرت �صمال �لد�خلة.
22. فم لبوير: 5 كيلومرت�ت �صمال غرب �لد�خلة.

23. بورتيتو :60 كيلو مرت جنوب �لد�خلة. 
24. و�د �صنطر�: 150 كيلو مرت جنوب �لد�خلة. 

25. �حلجرة �ملقطوعة : 180 كيلو مرت جنوب 
�لد�خلة. 

26. �حلجرة �ملكتوبة: 185   كيلو مرت جنوب 
�لد�خلة. 

وتتحدث �مل�صادر �العالمية �ملغربية  عن وجود ما 
يقارب 5000  قارب »غري �رشعي« �أي �أنه ين�صط 

يف هذه �لبوؤر �ال�صتيطانية ب�صورة ع�صو�ئية دون 
�أن يحمل �أية رخ�صة وال ت�صجيل كما �أن عائد�ت 

هذ� �ل�صيد ال تخ�صع للمر�قبة وال تظهر يف �الأرقام 
�لر�صمية مما يجعل �الأرقام �مل�صجلة ال متثل �إال ن�صبة 

قليلة من �لكميات �مل�صطادة يف �ملياه �القليمية 
�ل�صحر�وية. 

وف�صاًل عن �لقرى و�لع�صو�ئيات �ملذكورة  توجد 
ع�رش�ت �ملو�قع �لتي ترخ�س فيها دولة �الحتالل 
لل�صيد ومنها مثاًل ال ح�رشً�: �لدزيرة قرب مدينة 
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�لعيون  وعدد كبري من �ملو�قع يف حميط مدينة 
�لد�خلة من قبيل، »�لرقيبة 1«  و«�لرقيبة 2« 

و«دونفورد« و«�حلاجة ملرية« حيث ميار�س �صيد 
�ل�صدفيات ب�صورة مكثفة و«�لدخيلة« و«بالية خرية« 

و«بالية  �لرومان« حيث ميار�س �صيد �الأخطبوط  
و«تاورطاء« و�لنقطة �لكيلومرتية 25 جنوب �لد�خلة 

�ملعروفة با�صم »PK 25 » حيث ميار�س �ل�صيد 
�لريا�صي. 

ينق�صم �ل�صيد �لبحري يف �ملناطق �ملحتلة من 
�ل�صحر�ء �لغربية �إيل عدة �أق�صام على �ل�صكل �لتايل:

1. الصيد التقليدي:
وهو �ل�صيد �لبحري �لذي تتم ممار�صته ب�صورة 

تقليدية يف �أ�صاليبه ومعد�ته  ويتم  �ل�صيد با�صتعمال 
قو�رب �صغرية �إىل متو�صطة �حلجم يبلغ طولها 5-6 

�أمتار مزودة مبحركات من 6 �إىل 25 ح�صان، ويف 
بع�س �حلاالت ميار�س هذ� �لنوع من �ل�صيد يف �صفن 

جر ي�صل طولها �إىل 20 مرتً�.

وح�صب �لباحثان حممد بدير و�صيلفي غينيت، 
)1997(  فاإن �لتز�يد يف ��صطول �ل�صيد �لتقليدي 
�ملغربي يف �ملحيط �الأطل�صي �صببه »تز�يد �أن�صطة 

�ل�صيد �لتقليدي يف �ل�صحر�ء �لذي بد�أ منذ 1988 
وتز�يد �صيد �الأخطبوط �لذي يتم بو��صطة علب 
بال�صتيكية تثقل باالإ�صمنت وتثبت يف �لقاع ملدة 

يومني �أو ثالثة على عمق من عدة �متار �إىل 120 مرت 
وعلى م�صافة من �ل�صاطئ ترت�وح بني 100 مرت و30 

كيلومرت ويبلغ عدد �لعلب �لبال�صتيكية حو�يل 3000 
علبة لكل قارب ».

ويف �صنة  2007 بلغ عدد �لقو�رب �ملغربية �لعاملة 
يف ميد�ن �ل�صيد �لتقليدي بال�صو�حل �ل�صحر�وية ما 
يناهز 9352 قاربًا، ثم متت �إعادة هيكلة هذ� �لقطاع  

�صنة 2008 حيث وزعت 3082 رخ�صة لل�صيد 
�لتقليدي من طرف وز�رة �ل�صيد �لبحري �ملغربية، 

بلغت ح�صة �مل�صتوطنني �ملغاربة منها 94 باملائة، 
يف حني �نح�رشت ��صتفادة �ل�صحر�ويني من هذه 

�لرخ�س على 6 باملائة فقط!!!.

ومن �أجل تقييد  هذه �لرخ�س �ملمنوحة لل�صحر�وين 
قامت �صلطات �الحتالل بدمج كل 4 �أو 5 �أو6 

�صحر�ويني يف رخ�صة و�حدة مما ي�صعب عليهم 
عملية �ال�صتفادة منها ويف معظم �حلاالت ي�صطر 

�أ�صحابها لبيعها �أو كر�ءها.
وي�صتفيد �ل�صيد �لتقليدي بن�صبة %26 من قيمة 

�ال�صتثمار يف قطاع �ل�صيد بعد �أن كان ي�صتفيد من 
ن�صبة %33 يف �ل�صابق خم�ص�صة لــ6088 قاربا، 

و�ل�صيد �لتقليدي ي�صغل خالل �ملو�صم وب�صفة 
مبا�رشة 12300عامال ب�صفة مبا�رشة و 15415 

عامال ب�صفة غري مبا�رشة.

أنواع القوارب المغربية 
العاملة في السواحل 

الصحراوية:
ي�صنف �لنا�صط �ل�صحر�وي حممد �لبيكم �ملتابع 

لن�صاط �الحتالل �ملغربي يف قطاع �ل�صيد �لقو�رب 
�ملغربية �مل�صاركة يف نهب �لرثوة �لبحرية يف منطقة 

�لد�خلة بال�صحر�ء �لغربية كنموذج كما يلي:
قو�رب جر�د �لبحر« النكو�صت �حلمر�ء« :   -

)4 مر�كب(   يعمل بكل مركب 14 �صخ�صًا ويجلب 
�لقارب �لو�حد 2 طن من جر�د �لبحر يف كل رحلة 

�صيد، وت�صتمر فرتة �ل�صيد من 10 �ىل 15 يوما، 
ويباع �لكيلوغر�م �لو�حد من جر�د �لبحر �الأحمر يف 

�ل�صوق �ملحلية بـ300 درهم مغربي.
وعادة ما تقوم هذه �لقو�رب بالتخل�س من �الأ�صماك 

�لتي جتلبها �ل�صبكة مع جر�د �لبحر لعدم ت�صمنها 
يف رخ�صة �ل�صيد وهو ما ميثل �إهد�ر متكرر للرثوة 

�ل�صمكية �ل�صحر�وية.

- قو�رب »�لبيالجيك«: )26 مركبا(  �أي �ل�صيد 
�ل�صطحي يعمل بكل قارب من 14 �يل 17بحارً�، 

و�ل�صيد م�صتمر بال توقف طو�ل �ل�صنة، ويجلب كل 
قارب ما بني 250 و400 طن يف كل رحلة  وت�صتمر 

�لرحلة يوما و�حد�، �أجرة �لبحار من 4000 �يل 
9000 درهم مغربي. 
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- قو�رب« باالنكرية:  )52 مركبا(  وهي  قو�رب 
�صغرية �حلجم  مالكها مغاربة متخ�ص�صة يف �صيد 
�لق�رشيات، يعمل بكل قارب 18 �صخ�س، تن�صط 
طول �ل�صنة و يجلب �لقارب من  20 �يل 25 طنا 

يف كل رحلة، و�لرحلة ت�صتمر يوما  و�حد�، وتتحدد  
�أجرة �لبحار بـ » �لباي« وهو ن�صيب متفق عليه من 

�ل�صيد.

- �ل�صاروتيات: )380 �يل 400 مركبا( ومتار�س �صيد 
�أعايل �لبحار وهو قطاع غام�س من قطاعات �ل�صيد 
باملنطقة حيث يعترب مالكه من �صخ�صيات �لبارزة يف 
�لدولة �لعميقة وتغيب �الرقام �لر�صمية حول �أن�صطته.

- قو�رب �ل�صيد » �ل�رش�دلية« و�لتي يوجد منها على 
�القل 700 قارب. كل قارب يعمل به 49 �صخ�س 

على طول �ل�صنة، ميار�س �لقارب رحالت يومية عد� 
يوم �جلمعة، ويف كل رحلة يجلب 30 طن. �أجرة 

�لبحار  هي » �لباي«.

- قور�ب  »�ل�صنار«: )15 مركبا( و يعمل بكل 
مركب 15 �صخ�صًا  وهي متار�س �ل�صيد طيلة �لعام ، 

وي�صطاد �لقارب �لو�حد ما بني 30 �يل 50 طن .

- قو�رب �ل�صيد » �ل�رش�دلية«:  ويوجد منها على 
�القل 1500 قطعة، يعمل بكل قارب 49 بحارً� 
و�أجرة �لبحار حتدد عن طريق » �لباي« وميار�س 

�لقارب رحالت �ل�صيد على مد�ر �ل�صنة طيلة �أيام 
�الأ�صبوع، عد� �جلمعة، ويجلب �لقارب يف �لرحلة 

�لو�حدة ما يقارب 30 طنا.

- قو�رب �ل�صيد �لتقليدي : عددها 3081 قاربًا ، 
مق�صمة على 6 قرى رئي�صية  لل�صيد �لتقليدي ، 

يعمل بكل قارب ما بني 3 �يل 5 �أفر�د . 

2. الصيد الساحلي: 
وهو �ل�صيد �لذي ميار�س يف �ملناطق �لقريبة من 

�ل�صاطئ بخالف �صيد �أعايل �لبحار ويرتكز يف �صيد 
�الأ�صماك �ل�صطحية و�لرخويات بالدرجة �الوىل.

تقدر �ل�صفن �لعاملة يف هذ� �لقطاع بحو�يل 2609 
�صفن حديثة من بينها 378 من �صفن �جلر �لتي 

ت�صتعمل تقنيات عالية يف ت�صيري �ملالحة و ر�صد 
جتمعات �ال�صماك وحتديد �ملو�قع وغريها. 

ومتار�س �صمن �ل�صيد �ل�صاحلي �أن�صطة متنوعة من 
بينها: 
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�صيد �ل�رشدين: يبلغ عدد �ملر�كب �لن�صطة يف 
هذ� �لنوع من �ل�صيد 700 باخرة، و ال ميتلك 

�ل�صحر�ويون �أي باخرة يف هذ� �لقطاع، ومتار�س هذه 
�ل�صفن �صيد �ل�رشدين كما ت�صطاد �الأنو�ع �لثمينة 

رغم �أنها حتمل رخ�صة �صيد �ل�رشدين فقط.  ويعمل 
يف كل باخرة من هذه �لبو�خر 49 بحارً� وعلى 

�لرغم من �أنها متار�س ن�صطاها ب�صكل رئي�صي على 
�ل�صو�حل �ل�صحر�وية فاإنه ال يوجد عامل �صحر�وي 

و�حد على منت �أي باخرة من هذه �لبو�خر.
وي�صتطيع  �ملركب �لو�حدة من مر�كب �ل�رشدين 
�أن ي�صطاد يوميا ما بني 500 �إىل 1000 طن من 

�ل�رشدين ويلقي يوميا يف عر�س �لبحر ما يرت�وح  
بني 50 و 60 طن من �ل�صيد �خلاطئ  كاأ�صماك �لقرب 

)كوربينة( و�ل�رشغو وغريها وهي �أنو�ع ت�صطاد مع 
�صمك �ل�رشدين لتقا�صمها معه نف�س �لو�صط �ملعي�صي 

معه.

الصيد بالجر: 
�رتفع عدد �ملر�كب �لعاملة يف هذ� �ل�صنف �ملتميز 

با�صتعماالت تقنيات عالية يف �ملالحة و�ل�صيد ور�صد 
�لتجمعات �ل�صمكية من �إىل 150 مركبا ) -2006
2007(  �إىل 290 مركبا )2010( ثم �أرتفع الحقًا 

�إىل حو�يل 378 �صفينة مزودة بنظام جتميد على ظهر 
�ملركب مما ميكنها من �البحار لفرت�ت قد ت�صل �إىل 
50 يومًا، وترت�وح حمولة هذه �ملر�كب ما بني 200 

و600 طن من �الأ�صماك و�لرخويات وترت�وح قوة 
�ملحرك يف هذ� �لنوع من �ملر�كب بني 600 و2000 

ح�صان، وهي ت�صغل 3600 عاماًل ب�صفة مبا�رشة، وال 
ميلك �أي �صحر�وي رخ�صة وال باخرة و�حدة يف هذ� 

�لنوع من �ل�صيد.

غالبية �ل�صفن �لتي تعمل باجلر – كما جاء يف »تقرير 
حول �الأو�صاع �لفو�صوية �ملزرية �لتي يتخبط فيها 

قطاع �ل�صيد �لبحري بجهة و�دي �لذهب ب�صبب 
جتاوز�ت �الإد�رة و �صلبية دورها« ن�رشته و�صائل 

�أعالم ومو�قع �لكرتونية مغربية- ال تتوفر على باعث 
�ال�صارة �ملرتبط  باالأقمار �ل�صناعية »�ملو�صار« مما 

يجعلها خارج نطاق �ملر�قبة  غالبًا، كما �أنها ت�صتخدم 
�صباك �صيد حمرمة دوليا، وقد ترتك �صباكها يف 

عر�س �لبحر بعد �ن حتدد مكانها عن طريق جهاز 
حتديد �ملو�قع �جلغر�فية للعودة �إليها الحقًا، �إ�صافة 

�ىل �نها ت�صتخدم �صباك ز�حفة تعرف با�صم »بونطار« 
وهي �صباك �صيقة من حجم 40 و50 مم، مما يت�صبب 

يف �صيد �صغار �ال�صماك و �الخالل بدورة حياتها 
وبالتايل �نقر��س �أنو�ع عديدة منها.

ومينع على �ل�صحر�ويني �لعمل بهذه �لبو�خر لعدة 
��صباب منها :

- �لرف�س من طرف �إد�رة هذه �لبو�خر الأنها ت�صتخدم 
و�صائل غري قانونية يف �ل�صيد، كال�صباك �ملحرمة 

دوليا، - �لعمال يف هذه �لبو�خر يتوزعون على 
لوبيات من �مل�صتوطنني ح�صب مناطقهم �الأ�صلية، 

بحيث يرف�صون  عمل �أي �صخ�س ال ينتمي ملدنهم. 
- غالبية هذه �لبو�خر �لتي ت�صتخدم و�صائل 

تكنولوجية متطورة مما ميكنها من ��صطياد كميات 
هائلة من �الأ�صماك قد تكون غري م�صمنة يف رخ�س 

�صيدها.
- بع�س هذه �لبو�خر تقوم ب�صحن �صيدها يف ميناء 
مدينة �لد�خلة بو��صطة م�صخة عرب �أنبوب ال يرتك 

الأي مر�قب �أو مالحظ فر�صة �لتعرف على ما ت�صحنه، 
الأن غطاء يلف حول هذ� �الأنبوب ليو�صله بعنق 

�ل�صهريج فال يرى منه �أي �صيء.
وتنتمي �إىل هذه �لنوع من �لبو�خر �صفن �جلر �ملعروفة 

�خت�صار� با�صم  RSW  �أي »حامالت �صهاريج 
مياه �لبحر �ملجمدة« �لتي ت�صتطيع �لو�حدة منها �أن 

ت�صطاد يف كل  36 �صاعة ما بني 400 �إيل 500 طن.
وهي تنق�صم هذه �لبو�خر بدورها �إىل بو�خر مغربية 
و�أخرى م�صتاأجرة �أو مملوكة مل�صتثمرين �أو �رشكات 

�أجنبية مثل �لباخرة »نورديك«  و�لباخرة »مون �صان« 
وغريها كثري، وعادة ما تخفي �ل�رشكات �الأجنبية 

عالقتها بهذه �لبو�خر تهربًا من �مل�صوؤولية �لقانونية 
لتبعات �أن�صطة هذه �لبو�خر �ملدمرة للو�صط �لبحري 

وال ميلك �ل�صحر�ويون على �متد�د �ملناطق �ملحتلة �إال 
�صفينة و�حدة من هذ� �لنوع.

3.صيد اعالي البحار:
�صيد �أعايل �لبحار هو �ل�صيد �ل�صناعي �ملمار�س يف 

�ملناطق �لبحرية �لبعيدة عن �ل�صاطئ ويتميز ب�صخامة 
�ال�صتثمار�ت �لتي ت�صخ فيه وهو ما ينعك�س على 
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�صخامة وحد�ثة �ل�صفن و�ملعد�ت �مل�صتخدمة 
الأغر��س �ملالحة ور�صد �لتجمعات �ل�صمكية وبالتايل 

على �لكميات �لكبرية من �ل�صيد �لبحري.

يتجه ن�صاط %87 من �صفن �ل�صيد �ل�صناعي يف 
�ملغرب �إىل �صيد �لرخويات و�الأ�صماك �لبي�صاء يف 

�ملياه �القليمية �ل�صحر�وية وقد �رتفع عدد �صفن 
�ل�صيد �ل�صناعي �ملغربي ب�صورة مذهلة من 4 �صفن 

�صنة 1973 �إىل 454 �صفينة �صنة 1998، ح�صب 
حممد بدير، كما يظهر �ملخطط �مل�صاحب، وهذه 

�لزيادة ناجتة عن ت�صاعف �لن�صاط �ال�صتنز�يف للرثوة 
�لبحرية �ل�صحر�وية بعد �الحتالل �ملغربي لل�صحر�ء 

�لغربية.

و�صفن �ل�صيد �ل�صناعي من �صنف �صفن جر �لقاع 
مزودة بغرف تربيد مما ميكنها من �ال�صتمر�ر يف �ل�صيد 
يف رحالت قد ت�صل �ىل �صهرين ون�صف، وهي �صفن 

ترت�وح قوة حمركاتها بني 750 �إىل 2000 ح�صان 
وترت�وح حمولتها بني 200 �إىل 900 طن.   

والبد من �لتاأكيد على �أن عدد �ل�صفن �لتي تن�صط 
يف �صيد �أعايل �لبحار بال�صحر�ء �لغربية غري حمدد 

بدقة ويفوق يف �أقل �لتقدير�ت 600 �صفينة، من 
بينها 280 �صفينة على �القل متخ�ص�صة يف �صيد 

�لرخويات وتت�صف �صفن هذ� �لقطاع باأنها �الأحدث 
و�الأكرث متوياًل وجتهيزً� بالتقنيات �حلديثة مما ميكنها 

من �صيد ومعاجلة  كميات كبرية من �ال�صماك 
و�لرخويات لفرت�ت طويلة، ويتميز �صيد �أعايل 
�لبحار بقيمته �لعالية مقارنة بال�صيد �ل�صاحلي. 

 وينق�صم �ل�صيد يف �أعايل �لبحار �ىل نوعني:
أ . النوع االول: يعرف بـ«السوبرسوب«:  

بو�خر »�ل�صوبر�صوب« هي �أكرب بو�خر �صيد �الإ�صماك 
، �لتي تبلغ حمولتها ما بني 2000 �إيل 5000 طن، 
وعدد �لبو�خر �لن�صطة يف هذ� �مليد�ن يقدر بـ 409 

وهذه �لبو�خر تعمل وت�صطاد �أنو�عًا من �ل�صمك 
�الأبي�س و�لرخويات وعدد من �الأنو�ع �لثمينة �لتي 

حتوز طلبًا و��صعًا يف �ل�صوق �لدولية.
يتنمى �إىل هذ� �لنوع حو�يل 30 �صفينة يعرفها 

�ل�صيادون ب�صفن » M rouge« – د�ئما ح�صب 

�لتقرير �صالف �لذكر- وذلك لكونها يف ملكية 
�صخ�صيات نافذة وال تخ�صع الأية مر�قبة من �أي نوع 

كان.
- �أغلب ربابنة هذه �ل�صفن من �آ�صيا، وهم ال يعريون 

�أي �هتمام مل�صتقبل م�صائد �ملنطقة وال بيئتها 
�لبحرية.

- هذه �ل�صفن تعمل بنظام �لكوطا �لفردية، و �ل�صفينة 
�ملعطلة ل�صبب ما �أو رغبة يف �القت�صاد يف �لتكاليف 

تفوت ح�صتها ل�صفينة �أخرى من نف�س �ل�رشكة.
 كما �أن هذه �لبو�خر تلحق  �لدمار بالرثوة �ل�صمكية، 

�إذ �أنها  كلما عرثت على �أنو�ع من �الأ�صماك رفيعة 
�لقيمة  �ألقت بالكميات �لهائلة �لتي على متنها ميتة 

وجممدة يف عر�س �لبحر.
- هذه �ل�صفن ال حترتم �مل�صافات �ملحددة لها بحيث 

تدنو كثري� من �ل�صاطئ مما يعر�س �ل�صيادين 
�لتقليديني ل�صتى �حلو�دث و نهب معد�ت �صيدهم 

 وتعود  ملكية هذ� �لنوع من �لبو�خر �إىل �أفر�د من 
�لعائلة �ملالكة  �أو بع�س �جلرن�الت �أو وزر�ء �صابقني 

�أو روؤ�صاء �حز�ب �أو عدد حمدود من �الأعيان، 
وت�صتثمر جمموعة »�أونا« �لتابعة للق�رش �مللكي يف 

هذ� �لقطاع عرب فرعها �مل�صمى »مارونا«.
جميع �ل�صفن �ملنتمية لهذ� �ل�صنف يف �ملغرب متار�س 

�ل�صيد يف �ملياه �الإقليمية �ل�صحر�وية من بوجدور 
�إىل لكويرة، وتقوم بالت�صدير مبا�رشة عرب جزر 

�لكناري �إىل �ل�صوق �الأوروبية و�لدولية دون �ملرور 
مبو�نئ �ملدن �ل�صحر�وية �ملحتلة �أو �ملو�نئ �ملغربية مما 
يجعل �صيدها يقع خارج �ح�صائيات �ملكتب �ملغربي 

لل�صيد ويتجاوز كل مر�قبة.

2. النوع الثاني:  البواخر األجنبية:
��صتهرت �ل�صو�حل �ل�صحر�وية بغنائها �ملثري 

بالرثوة �ل�صمكية منذ زمن طويل وقد كانت حمط 
�هتمام �ل�صيادين �ال�صبان و�لربتغاليني منذ منت�صف 
�لقرن �خلام�س ع�رش ومنذ  �أو�خر خم�صينيات �لقرن 

�لع�رشين �أ�صبحت �ملياه �القليمية �ل�صحر�وية 
م�رشحًا لتناف�س �الأ�صاطيل �لقادمة من  ��صبانيا 

و�لربتغال و�ليابان وكوريا �جلنوبية و�الحتاد �ل�صوفيتي 
وبولند� ورومانيا و�ملانيا وغريها، يف جتاهل تام 
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مل�صالح وحقوق �ل�صعب �ل�صحر�وي، ومنذ �الحتالل 
�ملغربي لل�صحر�ء �لغربية �صنة 1975م �أ�صبحت 

�لدولة �ملغربية باالإ�صافة �إىل نهبها �جلنوين للرثو�ت 
�لبحرية �ل�صحر�وية، حت�صل على عائد�ت مالية 

�صخمة من رخ�س �ل�صيد �لتي متنحها لالأ�صاطيل 
�الأجنبية �لتي متار�س نهب و��صتنز�ف �لرثو�ت 

�لبحرية لل�صحر�ء �لغربية خملفة �أثارً� �قت�صادية 
وبيئية عميقة، نتيجة للتدمري �لو��صع �لذي يخلفه 

ن�صاط �لبو�خر �لدولية �لعمالقة يف �ملنطقة.
ومن �لبو�خر �الأجنبية �لتي متار�س �ل�صيد يف 

�ل�صو�حل �ل�صحر�وية:

أ. البواخر األوروبية:
متثل ��صبانيا �لبلد �الأوروبي �الأكرث تورطًا يف نهب 

�لرثو�ت �لبحرية �ل�صحر�وية منذ عقود وهو ما �أدى 
�إىل خلق حالة من �لتناف�س بينها وبني �ملغرب خا�صة 
بعد �صنة 1986 حني بلغت كميات �الأ�صماك �ملفرغة 

يف �ل�صحر�ء �لغربية و�ملغرب م�صتويات قيا�صية حيث 
�رتفعت �إىل �أكرث 594 �ألف طن و�صكلت �ل�صو�حل 
�ل�صحر�وية م�صدر� ملا ما يزيد عن %75 من هذه 

�لكميات، وقد �أدى هذ� �الرتفاع �ملهول يف �ل�صيد  
�إىل ن�صوب �رش�ع بني �ملحتلني �لقدمي و�جلديد 

لل�صحر�ء �لغربية �أي بني ��صبانيا و�ملغرب، يف ظل 
�جهاد خميف ناجت عن �ال�صتنز�ف �لو��صع �لذي �أ�صبح 

يهدد �مل�صائد �ل�صحر�وية.
هذ� �ل�رش�ع �لذي �أ�صبح �أكرث حدة بعد ت�صاعف 
�عد�د �ل�صفن �ملغربية و�لزيادة �لكبرية يف �ملبالغ 

�ملوجهة لال�صتثمار �ملغربي يف �ل�صيد �لبحري يف 
�ل�صحر�ء �لغربية خا�صة يف قطاع �الأخطبوط �لذي 
كان �لهدف �لرئي�صي لل�صيادين �الإ�صبان منذ عقود، 

جعل �التفاقيات �لثنائية �لتي حكمت �لعالقات 
�القت�صادية بني �لبلدين-  و�لتي مت  تاأطريها عرب بنود 
�رشية يف �تفاقية مدريد �ملوقعة يف 14 نوفمرب 1975 

�لتي نتج عنها خروج ��صبانيا من �ل�صحر�ء �لغربية 
و�حتالل �ملغرب لها- يف و�صعية حرجة ع�صفت 
باالتفاقيات �لثنائية بني �لبلدين يف جمال �ل�صيد 

�لبحري يف �ل�صو�حل �ل�صحر�وية وهي �التفاقيات 
�لتي حتولت �إىل �تفاقيات بني �ملغرب و�ملجموعة  

�الوروبية ثم �الحتاد �الوروبي الحقا.

و�ملخطط �لبياين �لتايل يبني تز�يد �لكميات �لتي 
��صطادتها �ل�صفن �ال�صبانية يف �صو�حل �صمال غرب 

�فريقيا يف �طار �التفاقيات �مل�صرتكة مع �ملغرب 
خالل �صنو�ت 1995-2008. 

�مل�صدر: �ح�صائيات �للجنة �الأوربية لل�صيد -1995
.2008

�التفاقيات �الوروبية –�ملغربية  لل�صيد يتم جتديدها 
كل �أربعة �صنو�ت وفقًا لظروف �لتفاو�س �لتي تتغري 

ح�صب �مل�صالح �ملغربية و�مل�صاومات و�ل�صغوط �لتي 
ميار�صها على �لبلد�ن �الأوروبية يف مو�قفها �ل�صيا�صية 

من نز�ع �ل�صحر�ء �لغربية.
وقد وقعت �التفاقية �الأوىل �صنة 1988، و�صمحت 

حلو�يل 800 �صفينة �أوروبية غالبيتها من ��صبانيا 
بال�صيد يف �ملياه �القليمية �ل�صحر�وية  وجددت 

�التفاقية �صنة 1992 ملدة ثالث �صنو�ت و�صمحت لـ 
736 �صفينة �أوروبية من بينها 650 �صفينة �إ�صبانية 

بال�صيد وقد �أوقف �ملغرب �لعمل بهذه �التفاقية كرد 
على تعليق �الحتاد �الوروبي لالتفاق �ملايل مع �ملغرب 
ب�صبب �صجله �ملريع يف جمال حقوق �الإن�صان، غري �أن 
�ل�صغوط �لناجتة عن فقد�ن ��صبانيا مل�صاحلها �لبحرية 
يف �ل�صحر�ء �لغربية دفع �الحتاد �الوروبي �ىل توقيع 

�التفاقية �لثالثة مع �ملغرب �صنة 1995 ب�رشوط 
�أف�صل ل�صالح �لطرف �ملغربي وقل�صت هذه �التفاقية 

عدد �ل�صفن �الأوروبية �إىل 599 �صفينة بعد �صكوى 
�ملغرب من �ل�صيد �ملكثف �لذي يحرم �ملغاربة من 

�ال�صتفادة من ثرو�ت �الأر��صي �لتي �أحتلوها. 
لقد �صمحت �التفاقيات �ملغربية –�الأوروبية �ملتكررة 

ب�صيد �الخطبوط و�الأ�صماك �ل�صطحية و�أنو�ع من 
�لتونة با�صتعمال �صفن �جلر و�صفن �جلر يف �الأعماق 

و�صفن �صباك �جلر �لكي�صية على �متد�د �ل�صو�حل 
�ل�صحر�وية �لتي ال تعرتف �لدول �الأوروبية ويف 

مقدمتها ��صبانيا ب�صيادة �ملغرب عليها.

معظم �لبو�خر �الوروبية �لتي ت�صتخدم �أحدث تقنيات 
�ملالحة و�ل�صيد �لبحري موجهة نحو �صيد �الأ�صماك 

�ل�صطحية و�الأخطبوط و�الأ�صماك �لبي�صاء و�لتونة 
وترت�وح حمولة بع�س هذه �لبو�خر ما بني 2100 

طن و6000 طن، كما وتقوم هذه �لبو�خر �لعمالقة 
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بنهب و��صتنز�ف �لرثوة �لبحرية �ل�صحر�وية يف 
�لوقت �لذي ي�صتفيد �الحتالل �ملغربي من عائد�ت 

�لرت�خي�س �لتي مينحها لل�صفن �الأوروبية.
وتقول منظمة »�ل�صالم �الأخ�رش« يف تقريرها 

�ل�صادر يف فرب�ير 2012 »�ليوم ت�صطاد �صفن 
�الحتاد �الأوروبي 235000 طن من �أنو�ع �الأ�صماك 
�ل�صطحية �ل�صغرية من مياه �ملغرب وموريتانيا وهي 

�لكميات �الأ�صخم �لتي ت�صطادها �صفن �الحتاد 
�الأوروبي خارج مياهه �الأقليمية«. و�ملعروف �أن معظم 
�صفن �الحتاد �الأوروبي �لتي تن�صط يف �طار �التفاق 

�ملغربي �الأوروبي متار�س �ل�صيد يف �ملياه �القليمية 
�ل�صحر�وية حتديدً�، و�صمن قائمة �الثنتي ع�رشة 

�صفينة �الأ�صخم و�الأعلى من حيث خ�صائ�صها 
�لتقنية يف �أوروبا توجد 11 �صفينة م�رشح لها  �صمن 

�التفاق �ملغربي �الأوروبي لل�صيد لتمار�س �لنهب 
�ملفرط للرثو�ت �لبحرية �ل�صحر�وية.

وقد بلغت �لبو�خر �الوروبية �مل�صموح لها بال�صيد يف 
�ملياه �القليمية �ل�صحر�وية ح�صب �التفاق �ملغربي مع 
�الحتاد �الأوروبي �ملنتهية �صالحيته  119 باخرة، منها 

100 من ��صبانيا و 14 من �لربتغال و4 من فرن�صا 
و1 من �يطاليا مقابل 144.4 مليون يورو يدفعها 

�الحتاد �الوروبي للخزينة �ملغربية.
وقد مت �لتوقيع على جتديد هذ� �التفاق يوم 23 يوليو 

2013 بعد �صت جوالت من �ملفاو�صات �ل�صعبة 
نتيجة ملوقف عدد كبري من �لدول �الأوروبية �لر�ف�صة 

لتجديد هذ� �التفاق خلرقه للقانون �لدويل ل�صموله 
للمياه �القليمية �ل�صحر�وية.

�التفاق �جلديد �صيح�صل �ملغرب مبوجبه على 40 
مليون �أورو �صنويًا مقابل �لرتخي�س ملائة و�صت 

وع�رشين �صفينة  تنتمي الإحدى ع�رش بلدً� �أوروبيًا 
هي ��صبانيا وفرن�صا و�لربتغال و�يطاليا و�ململكة 

�ملتحدة و�يرلند� وليتو�نيا والتفيا وبولند� و�ملانيا 
وهولند�  مبمار�صة �ل�صيد يف �ملياه �القليمية 

�ل�صحر�وية.
وحتظى ��صبانيا بن�صيب �ال�صد يف هذ� �التفاق 

لوجود 100 �صفينة �صيد ��صبانية �صمن �ل�صفن 
�الوروبية �ملذكورة، وهو ما جعل هذ� �مللف »�أ�صا�صي 

وميثل ق�صية دولة بالن�صبة للحكومة �ال�صبانية« 
كما قال وزير �لفالحة و�لتغذية و�لبيئة �ال�صبانية 

»ميغيل �أريا�س كانييتي« خماطبًا �الأحز�ب �ل�صيا�صية 
�ال�صبانية.

ين�صاف �إىل �ل�صفن �الأوروبية �لعاملة �صمن 
�التفاقيات �الأوروبية �ملغربية عدد كبري من �ل�صفن 

�الأوربية �لتي تن�صط يف �إطار �لتعاون �لثنائي 
و�ل�رش�كة مع �مل�صتثمرين �ملغربيني ونخ�س هنا 
بالذكر  �لبو�خر �لهولندية �لعمالقة  و�ملر�كب 

�الي�صلندية �ل�صخمة �لتي متار�س نهب �لرثو�ت 
�ل�صمكية يف منطقة و�دي �لذهب منذ �صنو�ت يف 

دورة تتبع هجرة �الأ�صماك بني �ل�صحر�ء �لغربية 
وموريتانيا، �صمن خم�س �رشكات �ي�صلندية عابرة 

للقار�ت متار�س �صيد �الأ�صماك �ل�صطحية يف �ملنطقة 
من �أبرزها �رشكة »فلور دو مري« �لتي كانت ت�صغل 

�صبع خمازن تربيد مبدينة �لعيون وحدها وت�صدر 
�الأ�صماك �ملجمدة لع�رش�ت �لبلد�ن من قبيل م�رش 
 SAMHERJI»و�لرب�زيل و�رشكة  »�صامهريجي

»�لعمالقة   �لتي �رشح مديرها �لتنفيذي 
 Þorsteinn Már Baldvinsson  »بالدفين�صون«

ردً� على �النتقاد �ملوجه ل�رشكته بخ�صو�س �ل�صيد 
يف �ملياه �القليمية �ل�صحر�وية قائاًل:  »نحن ال 

نتدخل يف �ل�صوؤون �لد�خلية للمغرب«، يف جتاهل تام 
للم�صوؤوليات �الخالقية و�لقانونية و�ل�صيا�صية �ملتعلقة 

بنهب و��صتنز�ف ثرو�ت �صعب حمتل بن�س �لقانون 
�لدويل.

ب. البواخر الروسية:
تعترب �ل�صو�حل �ل�صحر�وية منطقة �هتمام ون�صاط 

مكثف لبو�خر �ل�صيد �لرو�صية منذ �لعهد �ل�صوفيتي 
وقد بد�أ �ل�صيد �ملكثف يف هذه �ملنطقة منذ �صنة 

1958 وبلغ عدد �لبو�خر �ل�صوفيتية �لتي متار�س 
�ل�صيد يف منطقة غرب �فريقيا قبل �صنة 1991 

حو�يل 100 �صفينة جر من �حلجم �لكبري و150 من 
�صفن �ل�صيد  ب�صباك �جلر �لكي�صية.

وين�صط �الأن يف �ملياه �الإقليمية �ل�صحر�وية عدد 
غري حمدد من �لبو�خر �لرو�صية، حتددها �التفاقية 

�لرو�صية -�ملغربية �حلالية لل�صيد بع�رش بو�خر 
عمالقة تنتمي �إىل ثالثة �رشكات رو�صية كربى هي 

�رشكة »مورمون�صكي تر�لويف فلوت«، ومقرها مدينة 
مورمن�صك، و�رشكة »في�صت ريبلوف« ومقرها مدينة 
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كالينينغر�د و�رشكة »�أليان�س مارين« ومقرها مدينة 
�صانت بطر�صبورغ.

�أما م�صادر �ملر�صد �ل�صحر�وي ملر�قبة �لرثو�ت 
�لطبيعية ) �لر��صد ( فتقدر عدد �لبو�خر �لرو�صية 

�لن�صطة يف عمليات نهب �لرثو�ت �لبحرية 
�ل�صحر�وية بحو�يل 23 باخرة على �الأقل.  

وقد مار�صت 13 �صفينة رو�صية عمليات �صيد 
�الأ�صماك �ل�صطحية يف حميط مدينة �لد�خلة خالل 

�صنة 2007، كما جاء يف تقرير مندوبية �ل�صيد 
�لبحري جلهة و�دي �لذهب – لكويرة ل�صنة 2007، 
ويف �صنة 2013 �جلارية  مت ر�صد عدد من �لبو�خر 

�لرو�صية متار�س �ل�صيد يف �ملياه �القليمية �ل�صحر�وية 
دون �أن تكون م�صجلة يف الئحة �لبو�خر �لتي تن�س 

عليها �التفاقية �ملغربية �لرو�صية ومنها مثااًل ال 
ح�رشً�، �ل�صفينة »فا�صيلي لوزوف�صكي« و�صفينة »�صي 
ويل« و�صفينة »فريو مورمن�صك« �لتي حتمل علم دولة 

�صانت كيت�س ونيفي�س مما يوؤكد �العتقاد باأن عدد 
�ل�صفن �لرو�صية �لن�صطة يف نهب �لرثو�ت �لبحرية 

�ل�صحر�وية �أكرب من �لعدد �ملعلن.
�التفاقية �لرو�صية - �ملغربية لل�صيد �لبحري �ملوقعة 

يف 14 فرب�ير 2013 هي �صاد�س �تفاقية ترخ�س 
من خاللها �صلطات �الحتالل �ملغربي لالأ�صطول 

�لرو�صي مبمار�صة نهب �لرثو�ت �لبحرية �ل�صحر�وية 
دون ح�صيب �أو رقيب، �إذ تن�س �التفاقية �ملغربية- 
�لرو�صية على ��صطياد 100 �ألف طن من �الأ�صماك 
�ل�صطحية �صنويًا، غري �أن عدم خ�صوع هذه �ل�صفن 

للرقابة و�صهاد�ت ميد�نية تظهر �أن حجم �ل�صيد 
�لرو�صي يف �ل�صو�حل �ل�صحر�وية يفوق هذه �لقيمة 
بع�رش�ت �ملر�ت، خا�صة بعد م�صاعفة رو�صيا للر�صوم 

�ملقدمة للمغرب مقابل رخ�س �ل�صيد كما ن�صت 
عليه �التفاقية �حلالية.

يذكر �أن عدد� من �ل�صفن �لرو�صية ظلت ت�صجل 
يف مدينة �أغادير �ملغربية حيث توجد مكاتبها 

�الإد�رية وتن�صط يف �ملياه �القليمية �ل�صحر�وية، كما 
هو  حال �ملجموعة �لتي تنتمي لها �صفينة »كبيتان 

بوغومولوف«. 
ويذكر �أحمد  م. وهو �صاهد عيان من مدينة �لد�خلة 

عمل على منت �حدى هذه �ل�صفن قائاًل: » ن�صتغل 
يف نوبات عمل مدة كل منها ثمان �صاعات حيث 

ن�صتقبل �ل�صبكة �لتي ترفع كل -25 30 دقيقة، ويف 
بع�س �ملر�كب تتعاقب �صبكتان، تفرغ حمولة �ل�صبكة 

�لتي ت�صل �إىل ع�رش�ت �الأطنان من �ال�صماك 
�ملتنوعة ونقوم بفرزها ح�صب �أنو�عها و�أحجامها.

�الأ�صماك غري �ملوجهة للتعليب �أو �لتجميد �أما لكونها 
غري مت�صمنة يف رخ�صة �ل�صيد �أو ذ�ت �لقيمة 

�ل�صوقية �ملتدنية �أو تلك �لتي تت�صف باحتو�ئها على 
ن�صب عالية من �لزيوت توجه �إىل عمليات ت�صنيع 

زيت �الأ�صماك ودقيقها وهي �لعمليات �لتي تتم 
مبا�رشة على ظهر �ملركب.

بعد حتميل �ملركب �إىل طاقته �ال�صتيعابية �لق�صوى 
يتم تفريغه يف �صفن ناقلة بع�صها رو�صي وبع�صها 

يحمل �أعالم دول �أخرى ويتم هذ� �لتفريغ يف عر�س 
�لبحر �أو يف مو�نئ جزر �لكناري وال تعود هذه 

�ل�صفن لل�صو�حل �ل�صحر�وية �أو �ملغربية �إال لتجديد 
رخ�صها �أو للتزود ح�صب تعليمات �ملالك �لذين 

يتابعون يوميا عمليات �ل�صيد مف�صلة ح�صب �الأنو�ع 
و�لكميات«.

والأخذ فكرة ولو جزئية عن حجم �لنهب �لرو�صي 
للرثوة �لبحرية �ل�صحر�وية نذكر �أنه خالل �الأ�صبوع 
�الأول بعد توقيع �التفاقية �حلالية بني �ملغرب ورو�صيا 

( من 15 �إىل 21 فرب�ير 2013) متكنت �ل�صفن 
�لرو�صية �لتابعة ل�رشكتني من �أ�صل �لثالث �رشكات 
�لتي متار�س نهب �لرثو�ت �لبحرية �ل�صحر�وية من 

��صطياد 2464.130 طن من �الأ�صماك �ل�صطحية.
�لقدر�ت �لتقنية �لكبرية لل�صفن �لرو�صية �لعمالقة 
وخا�صة �مكانياتها �ل�صخمة يف �لتجميد �لتي قد 

ت�صل �إىل حو�يل 300-200 طن يف �ليوم و�صخامة 
ن�صاط �ل�رشكات �لتي تتبع لها توحي باأن �ختيارها 

لل�صيد يف �ملياه �القليمية �ل�صحر�وية منذ نهاية 
1958 حتى �الآن يعود �إىل �صخامة �لكميات �لتي 
تنهبها دون �حرت�م الأب�صط قو�عد �لقانون �لدويل، 

خا�صة منها ما يتعلق باالأقاليم �لو�قعة حتت �الحتالل 
و�لتي مل ت�صتكمل فيها ت�صفية �ال�صتعمار.

وحول �ل�صفن �لرو�صية �لتي رخ�س لها �ملغرب 
بال�صيد يف �ملياه �القليمية �ل�صحر�وية يرجى 

م�صاهدة �جلدول �مللحق رقم ) �صفحة رقم 03( 
�ملتعلق بال�صفن �لتي تن�صط  يف �ملياه �القليمية 

�ل�صحر�وية.
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جـ. بواخر دول البلطيق:
متار�س عدد من �ل�صفن �لليتو�نية �ل�صيد غري �ل�رشعي 
يف �ملياه �الإقليمية �ل�صحر�وية برتخي�س من �حلكومة 

�ملغربية، على �لرغم من �أن ميد�ن �صيدها كان د�ئما 
�ملياه �القليمية �ملوريتانية �ملجاورة، وقد �أن�صوت �الأن 

حتت مظلة �التفاق �الوربي- �ملغربي �مل�صرتك حول 
�ل�صيد �لبحري.

 وقد �صجل ح�صور خم�س بو�خر جر عمالقة على 
�الأقل من ليتو�نيا تنتمي كلها �إىل �رشكة »بالتالنتا« 
�لتي تو�صف باأنها  �ل�رشكة �الأكرب يف ميد�ن �ل�صيد 
�لبحري يف دول �لبلطيق، وهذه �ل�رشكة على تعاون 

مع �رشكة »بالتيك �أتالنت �صيبينغ » �ملعتمدة يف مدينة 
ال�س باملا�س بجزر �لكناري لنقل �لكميات �مل�صطادة 
�إىل م�صانع �ل�رشكة يف بلدها �الأم مع بقاء �صفنها يف 
�ملنطقة ال�صتمر�ر ن�صاطهم يف نهب �لرثوة �ل�صمكية 

�ل�صحر�وية.
وحتتل ثالثة  من هذه �لبو�خرهي  »بالندي�س«  

و«�أر��س1-«  و«كور�ال�س« �لرتتيب �خلام�س و�ل�صابع 
و�حلادي ع�رش على �لتو�يل �صمن الئحة �لبو�خر 

�الأوربية �الثنتي ع�رشة �الأوىل من حيث �حلجم 
و�لقدر�ت �لتقنية ح�صب ت�صنيف منظمة »�ل�صالم 

�الخ�رش« �صنة 2010.  
وقد �رشح مدير �رشكة »بالتالنتا« �ل�صيد برونيو�س 
بيكول�صيو�س Bronius Bikulčius على هام�س 

مفاو�صات �الحتاد �الأوروبي مع موريتانيا  باأن �رشكته 
»ت�صطاد �صنويًا حو�يل 20 �ألف طن من �الأ�صماك 

�ل�صطحية يف �ملنطقة �القت�صادية للمغرب« و�ملق�صود 
�ملياه �القليمية �ل�صحر�وية حيث ت�صاهد �صفن هذه 
�ل�رشكة تتزود يف مو�نئ �ملدن �ل�صحر�وية �ملحتلة، 

وال ريب �أن هذ� �لرقم ال يعك�س حقيقة �ل�صيد 
�لليتو�ين يف �ل�صحر�ء �لغربية.

�حلالة نف�صها تنطبق على �صفن "التفيا" حيث ميار�س 
عدد من �ل�صفن �لعمالقة �لتابعة لهذ� �لبلد �الوروبي 
عمليات نهب �لرثو�ت �لبحرية �ل�صحر�وية ب�صورة 
و��صعة من قبيل �صفن �ل�صيد �ملجمدة  كـ"�صتيند" 

و"مار�صال فا�صيليف�صكي" ومار�صال كريلوف"  
و"تاموال" وهذه �ل�صفن �الأربعة ت�صنف �صمن �أ�صخم 

�ل�صفن �الأوروبية حجمًا وقدرة، وتن�صط �صمن 

�التفاقية �الأوروبية –�ملغربية لل�صيد. وحول �ل�صفن 
�لليتو�نية و�لالتفية �لتي رخ�س لها �ملغرب بال�صيد 

يف �ملياه �القليمية �ل�صحر�وية يرجى م�صاهدة 
�جلدول �مللحق رقم )�صفحة رقم 05( �ملتعلق بال�صفن 

�لتي متار�س �ل�صيد  يف �ملياه �القليمية �ل�صحر�وية.

د. البواخر الصينية:
تعترب �ملعلومات حول �الأن�صطة �ل�صينية يف �ملياه 

�القليمية �ل�صحر�وية  �صحيحة نتيجة ندرة �لتناول 
�العالم و�نعد�م �ل�صفافية يف كثري من هذه �الأن�صطة، 

ولكن ميكن ��صتقر�ء هذه �لن�صاط من خالل تز�يد 
�لتعاون �ملغربي �ل�صيني يف جمال �ل�صيد �لبحري 

�لذي تعترب �ل�صحر�ء �لغربية بوؤرته �لرئي�صية.
وب�صورة جمملة فاإن �لن�صاط �ل�صيني يف �ملنطقة 

�لبحرية ل�صمال غرب �فريقيا ميثل و�حد� من �أ�رشع  
�الأن�صطة �القت�صادية تطورً� ويعترب �ملغرب ر�بع  بلد 
�فريقي من حيث �صادر�ته �لغذ�ئية - ويف مقدمتها 

�ملو�د �لبحرية- �إىل �ل�صني، كما ميثل ثالث �أهم مناطق 
�ل�صيد �ل�صيني يف غرب �فريقيا ح�صب �لكتاب 
�ل�صنوي لل�صيد �لبحري يف �ل�صني �ل�صادر �صنة 

.2011
وقد �صهد �لتعاون بني �ملغرب و�ل�صني يف ميد�ن 
�ل�صيد �لبحري طفرة نوعية منذ 1988 حيث مت 

�لتوقيع على ما يزيد عن 16 �تفاقية تعاون يف 
جمال �صيد �الأ�صماك �ل�صطحية وتاأ�صي�س 5 �رشكات 

م�صرتكة ل�صيد �أعايل �لبحار.
 Agnew DJ ويعتقد �لباحث �أغنيو دي جي

وزمالءه )2009( باأن حجم �ل�صيد  غري �لقانوين 
وغري �ملعلن وغري �ملنظم �أكرث باأربعني يف �ملائة من 

�ل�صيد �مل�رشح به يف �ملنطقة » 34« ح�صب تق�صيم 
�لفاو ملناطق �ل�صيد  �لبحري )�صمال وغرب �فريقيا(، 
�لتي تعترب من �أكرث مناطق �لعامل عر�صة لهذ� �لنوع 
من �ل�صيد  وتعترب �ل�صني و�حد� من �أكرب �مل�صاهمني 

يف هذ� �لن�صاط غري �لقانوين.
ونذكر باأن �رشكات و�صفن �ل�صحن �ل�صينية متورطة 
ب�صورة مبا�رشة يف عمليات نقل وت�صويق �ملنتجات 

�لبحرية �ل�صحر�وية �لتي تنهب ب�صورة غري قانونية، 
كما يعتقد بع�س �لن�صطاء �ل�صحر�ويون باأن �رشكة 

»�صنغهاي مارين« �ل�صينية متورطة يف نهب �لرثو�ت 
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�لبحرية �ل�صحر�وية. 
والبد من �لتوقف عند ظاهرة تز�يد �ال�صتري�د 

�ل�صيني لالأخطبوط �ل�صحر�وي و�ملوريتاين، فقد بلغ 
حجم  �ال�صتري�د �ل�صيني من �الأخطبوط  خالل �صهر 

نوفمرب 2012 ما قيمته 4.3 مليون دوالر وهو ما 
ي�صكل ثالثة �أ�صعاف ��صتري�د �ل�صني منه خالل نف�س 

�لفرتة من �صنة 2011.

هـ. البواخر األجنبية غير محددة االنتماء:
تنت�رش يف �ملياه �القليمية ع�رش�ت �لبو�خر و�ملر�كب 
�لبحرية �الأجنبية غري حمددة �النتماء لكونها حتمل 
�أعالم بلد�ن غري بلد�نها �الأ�صلية، ففي حميط مدينة 
�لد�خلة مثاًل تنت�رش �لبو�خر �حلاملة الأعالم دول مثل 

بليز وباناما وفانو�تو و�صانت فيني�س وغرينادين�س 
وباهاما�س و�صانت كيت�س ونيفي�س وليبرييا وجزر 
�لقمر ...�لخ.  دون �أن تنتمي الأي من هذه �لبلد�ن 

�لتي حتمل �أعالمها، ويعود �ل�صبب يف ذلك لكون هذه 
�لبلد�ن �ل�صغرية غري موقعة على �التفاقيات �لدولية 

�ملتعلقة باإد�رة �مل�صائد و�ملعاهد�ت �لدولية �ملنظمة 
الأن�صط �ل�صيد �لبحري، مما يعفي مالك هذه �ملر�كب 

من �ملتابعة �لقانونية، وهو ما ميثل حاالت من �لتالعب 
و�لتحايل تتم بعلم ومو�فقة �صلطات �الحتالل 

�ملغربي.
ونذكر هنا بدر��صة �أجنزها فريق من منظمة »غرين 

بي�س« يف منطقة غرب �فريقيا �صنة 2010 ذكر 
فيها �أنه حتت علم بليز تن�صط  بو�خر عديدة تابعة 

الأي�صلند� وفرن�صا ورو�صيا وبلجيكا، وحتت علم جزر 
�لقمر تن�صط �صفن لرو�صيا والتفيا وحتت علم  �صانت 

كيتي�س وغرينادين�س تن�صط بو�خر رو�صية.
ونعتقد يف �ملر�صد �ل�صحر�وي ملر�قبة �لرثو�ت 
�لطبيعية )�لر��صد( �أن عددً� من �لبو�خر �لكثرية 

متعددة �الحجام �لتي حتمل �لعلم �ملغربي ومتار�س 
�ل�صيد يف �ملياه �القليمية �ل�صحر�وية هي جمرد 

و�جهات لروؤو�س �أمو�ل و��صتثمار�ت خارجية 
وخا�صة من فرن�صا و��صبانيا ودول �خلليج �لعربي.
 وي�صري بع�س �لن�صطاء �ل�صحر�ويني �إىل وجود 

�أن�صطة ل�صفن �صيد تنتمي �إىل �أوكر�نيا و�لرنويج 
و�لدمنارك ونيوزيلند� و�يرلند� و�ليونان والتفيا 

وبع�س بلد�ن �ل�رشق �الأو�صط وغريها.

النشاط الصناعي 
المرتبط بنهب الثروات 

البحرية الصحراوية:
يرتبط بعمليات �ل�صيد �لبحري �جلائر للرثو�ت 

�لبحرية �ل�صحر�وية �صناعات كبرية تدر مد�خيل 
هائلة على خزينة �الحتالل وقد بد�أت هذه 

�ل�صناعات منذ بد�ية �الحتالل ثم تو�صعت ب�صورة 
كبرية مع تو�صع �الحتالل يف نهبه للرثو�ت �ل�صيدية 

لل�صحر�ء �لغربية، وميكن تق�صيم هذه �الأن�صطة 
�ل�صناعية �إىل:

1.التجميد: 
متثل �صناعة تربيد وجتميد �ال�صماك قبل ت�صديرها 

ن�صطًا رئي�صيًا مرتبطا بنهب �لرثوة �ل�صمكية 
�ل�صحر�وية وقد �صكلت �لكميات �ملتوجهة لهذه 

�ل�صناعة يف مدينتي �لعيون و�لد�خلة �صنة 2012 
حو�يل  22784 طن، وبذلك ت�صكل م�صاهمة مدينة 

�لعيون وحدها ن�صبة %21.97 من جمموع �لكميات 
�ملوجهة لهذه �ل�صناعة يف �ملغرب و�ل�صحر�ء �لغربية 

معًا. 
�أما يف �الأ�صهر �لثمانية �الأوىل من �صنة 2013 

فقد قفز هذه �لرقم �إىل 70956 طن م�صكاًل ن�صبة 
%25.13 من �لكميات �ملجمدة خالل هذه �لفرتة.

وقد ت�صارعت وترية �لنمو يف هذ� �لقطاع ب�صورة 
غري م�صبوقة فنذكر �أن �لكميات �ملجمدة يف قطاع 
�ل�صيد يف �ملغرب و�ل�صحر�ء �لغربية �صنة 1995 

مل تزد عن 2192 طن ثم قفزت �صنة 2000 �إىل ما 
يقارب 56310 طن �أي �أنها قد ت�صاعفت خالل 

خم�س �صنو�ت مبا يزيد عن 25 مرة ب�صبب �لتو�صع 
�ملهول يف وحد�ت وم�صانع  �لتجميد يف �ملدن 

�ل�صحر�وية �ملحتلة.
ويتم ت�صدير �ال�صماك و�ملنتوجات �لبحرية 

�ل�صحر�وية �ملجمدة ب�صورة رئي�صية �إىل �ليابان 
و��صبانيا و�إيطاليا ورو�صيا و�ليونان وفرن�صا وتايلند 

وغريها.
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2. التعليب: 
ظلت م�صانع �لتعليب يف �ملر�كز �ل�صناعية �ملغربية ت�صاهم يف نهب �لرثو�ت �ل�صمكية �ل�صحر�وية وخا�صة 

م�صانع تعليب �ل�رشدين يف �أغادير و�لطنطان، حيث كان مينائي هاتني �ملدينتني ي�صتقبالن �لن�صبة �الأكرب من 
�ل�صيد �ل�صاحلي �ملمار�س يف �ل�صحر�ء �لغربية.

وقد مت تو�صيع �لن�صاط �ل�صناعي يف ميد�ن �لتعليب باإن�صاء م�صانع تعليب يف مدينة �لعيون �ملحتلة وقد بلغت 
كمية �ال�صماك يف قطاع �ل�صيد �ل�صاحلي و�لتقليدي �ملوجهة ل�صناعات �لتعليب �صنة 2012 يف مدينة 

�لعيون 64 135 طن، ويف مدينة �لد�خلة 496 طن وهوما ي�صكل 59.91 % من جمموع �الأ�صماك �ملوجهة 
للتعليب يف عموم �ل�صحر�ء �لغربية و�ملغرب معًا خالل �صنة 2012. 

وقد بلغت هذه �لن�صبة %70.57 خالل �الأ�صهر �لثمان �الأوىل من �صنة 2013، ح�صب �ح�صائيات �ملكتب 
�ملغربي لل�صيد.

ويتم ت�صدير �الأ�صماك �ل�صحر�وية �ملعلبة خا�صة �ل�رشدين �إىل �لدول �لعربية كاالأردن وم�رش وموريتانيا 
ودول �خلليج �لعربي.

ويذكر تقرير » �حلرب و �لتمرد يف �ل�صحر�ء �لغربية« �ل�صادر عن معهد �لدر��صات �ال�صرت�تيجية و�صحافة 
�لكلية �حلربية للجي�س �الأمريكي يف �صهر ماي 2013 �أن م�صانع تعليب �ل�رشدين يف مدينة �لعيون توظف 

�أكرث من �ألف �صخ�س.  

3. دقيق وزيت األسماك: 
هذ� �لن�صاط �ل�صناعي توجه �إليه ن�صبة معتربة من �ل�صيد �لبحري �ملمار�س يف �ملياه �القليمية �ل�صحر�وية.

وقد بلغت ن�صبة كميات �ل�صيد �ل�صاحلي و�لتقليدي �ملوجه لهذ� �لن�صاط يف مدينتي �لعيون و�لد�خلة 
%61.43 من جمموع �لن�صاط �ملمار�س يف هذ� �لقطاع يف �ملغرب و�ل�صحر�ء �لغربية معًا �صنة 2011.

 وخالل �لربع �الأول من �صنة 2013 بلغت م�صاهمة مدينتي �لعيون و�لد�خلة من �الأ�صماك �ملوجهة ل�صناعات 
دقيق وزيت �ال�صماك %90.21 من جمموع �النتاج يف �ل�صحر�ء �لغربية و�ملغرب.

وال يفوت �ملتابع �النتباه �إىل �أن �الرقام �ملتعلقة بال�صحر�ء �لغربية تقت�رش على �ح�صائيات مدينتي �لعيون 
و�لد�خلة فقط.

ونعتقد يف �ملر�صد �ل�صحر�وي ملر�قبة �لرثو�ت �لطبيعية – ر��صد- �أن عدد كبري من �صناعات زيت ودقيق 
�ل�صمك �لقائمة يف �ملناطق �ملغربية �لقريبة من �ل�صحر�ء �لغربية تعتمد على �لرثوة �ل�صمكية �ل�صحر�وية �لتي 

يتم تفريغها يف مو�ين �لطنطان و�أغادير وغريها.
ويذكر �ملر�صد �لدويل ملر�قبة �لرثو�ت �لطبيعية لل�صحر�ء �لغربية �أن �لعائد�ت �ملغربية من زيت �ل�صمك 
�مل�صتخرج من �ل�صو�حل �ل�صحر�وية ت�صل �إىل حو�يل 30 مليون �أورو �صنويًا، ت�صدر �أ�صا�صًا لالأ�صو�ق 

�الأوربية و�الأمريكية و�ل�رشق �أ�صيوية.
وت�صتقبل �ل�صوق �لرو�صية ن�صبة كبرية من دقيق �ل�صمك �ل�صحر�وي ت�صل �إىل 2.6 % من جممل �لو�رد�ت 
�لرو�صية من �ملغرب وهو ما يعادل 14.65 مليون دوالر �صنة 2011، وهي �ل�صنة �لتي ��صتوردت فيها رو�صيا 

حو�يل 35 �ألف طن من �ال�صماك و�ملنتجات �لبحرية �لتي يعود من�صاأها �إىل �ل�صحر�ء �لغربية ويعمل يف 
جمال ت�صدير �ال�صماك و�ملنتجات �لبحرية من �ملغرب �ىل رو�صيا ما يقدر بـ130 �رشكة متخ�ص�صة، من بينها 

مثاًل، ال ح�رشً�، �رشكة »�إي�صكو- �صي فود« �لتي يقع مقرها مبو�صكو و�لتي ت�صتورد �الأخطبوط من �ملغرب، 
ومن �ملعلوم �أن �صادر�ت �ملغرب من �الأخطبوط م�صدرها �ل�صحر�ء �لغربية.
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4. التصدير:
�أدى �لتو�صع �لكبري لعلميات �لنهب و�ال�صتنز�ف �ملتز�يد للرثو�ت �لبحرية �ل�صحر�وية �إىل ظهور �صناعة 
ت�صدير هائلة مبا حتتاجه من بنى حتتية و��صتثمار�ت �صخمة و�رش�كات ممتدة عرب �لعامل وت�صدر �الأ�صماك 

و�ملنتوجات �لبحرية �ل�صحر�وية ب�صورة رئي�صية �إىل بلد�ن �الحتاد �الأوروبي وت�صكل 80 % من �صادر�ت 
�ملغرب من �لرثو�ت �لبحرية، حتتل ��صبانيا منها ن�صبة %60، و�يطاليا %14 و فرن�صا %8 ثم �ليونان و�ملانيا 

بن�صب �أقل.
كما تتجه �ل�صادر�ت �ملغربية من �لرثو�ت �لبحرية �ل�صحر�وية �إىل رو�صيا وبلد�ن �رشق �أ�صيا - خا�صة 

�ليابان-  �لتي ت�صتحوذ �أ�صو�قها  على %13 من هذه �ل�صادر�ت. 

ويبني �ملخطط لل�صادر�ت �ملغربية نحو �ليابان )2010(  �أن �ملنتجات �لبحرية كاالأ�صماك و�لرخويات 
و�لطحالب... �لخ.  �لتي ت�صتخرج من �ملياه �القليمية �ل�صحر�وية ت�صكل ما قيمته %63.1 من جمموع 

�صادر�ت �ملغرب �إىل �ليابان.

�صادر�ت �ملغرب نحو �ليابان. �مل�صدر: �ملوقع �اللكرتوين ل�صفارة �ليابان يف �ملغرب

ويعمل يف ميد�ن ت�صدير �لرثو�ت �لبحرية �ل�صحر�وية نحو �خلارج عدد كبرية من �ل�رشكات �ملغربية 
و�الأجنبية يتجاوز 200 �رشكة بحجم ت�صدير جعل �ملغرب يحتل �لرتتيب �الأول عربيًا يف حجم ت�صدير 

�الأ�صماك و�ملنتوجات �لبحرية، مبا يفوق �صت مر�ت حجم �لت�صدير يف موريتانيا ثاين �أهم م�صدر لهذه 
�لرثو�ت �لبحرية يف �لوطن �لعربي.

وحول �ل�رشكات �لعاملة يف ت�صدير ومعاجلة �الأ�صماك يف �ملدن �ملحتلة �ل�صحر�وية طالع �جلدول �مللحق رقم 
)�جلدول رقم 04(.

ويذكر  �أن عدد كبري من �ل�رشكات �مل�صدرة لالأ�صماك و�ملنتوجات �لبحرية من �لعيون و�لد�خلة وبوجدور قد 
ح�صل على ت�صاريح ت�صدير �إىل رو�صيا من �لهيئة �لفيدر�لية للرقابة �لبيطرية �لرو�صية يف دي�صمرب 2010 

ثم و�صعت قائمة هذه �ل�رشكات يف فرب�ير 2011 و�صبتمرب 2013. �نظر �مللحق رقم )(.
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البنية التحتية في 
خدمة نهب الثروات 

السمكية الصحراوية:
تكاد �لبنية �لتحية يف �ملدن �ل�صحر�وية �ملحتلة 

تنح�رش يف �لهياكل �لتي متكن �صلطات �الحتالل 
من �لت�رشيع يف نهب �لرثو�ت �لطبيعية �ل�صحر�وية 

و�لتو�صع يف عمليات �ال�صتنز�ف �جلنوين للرثو�ت 
�لبحرية يف �ل�صحر�ء �لغربية  وياأتي يف هذ� 

�الإطار تو�صيع �لبنية �ملينائية �لتي كانت موجودة 
يف �ل�صحر�ء �لغربية  زمن �ال�صتعمار �الإ�صباين �أو 
بناء هياكل جديدة خالل حقبة �الحتالل �ملغربي 

لل�صحر�ء �لغربية و�إىل هذه �مل�صاريع �ن�رشف معظم 
�النفاق �حلكومي �ملوجه لل�صحر�ء �لغربية خدمة 
الأهد�ف �لقوة �ملحتلة وهو موؤ�رش يعك�س �لزيادة 

�ملفرطة يف نهب �لرثو�ت �لبحرية �ل�صحر�وية، كما 
ت�صري �ملعلومات �ملقدمة حول �مل�رشوع �ملغربي �لهائل 
�مل�صمى » �ليوتي�س« �إىل نية �الحتالل يف �لتو�صع يف 

�لبنية �لتحتية �ملوجهة �إىل �ملزيد من نهب �ملخزون 
�ل�صمكي لل�صحر�ء �لغربية.

وفيما يلي نعر�س الأهم �ملر�فق �ملينائية  باملدن 
�ملحتلة من �ل�صحر�ء �لغربية:

1. ميناء العيون:
مت ت�صييد ميناء �لعيون خالل �حلقبة �ال�صتعمارية 
�ال�صبانية بهدف خلق �لهياكل �ملينائية �لكفيلة 

بت�صهيل ت�صدير �لفو�صفات �ل�صحر�وي وهو ما 
��صتمر حتت �الحتالل �ملغربي لل�صحر�ء �لغربية 

وبهدف زيادة �ال�صتغالل �لال�رشعي للرثو�ت 
�ل�صحر�وية قامت �صلطات �الحتالل �صنة 1987 
بتو�صيع ميناء �لعيون بكلفة قدرت بـ 270 مليون 
درهم، منها 22 مليون �أورو للحو�جز و�الأر��صي 

�مل�صطحة و5 مليون �أورو خم�ص�صة لالأر�صفة 
و�لتجهيز�ت، لزيادة قدرته على ��صتقبال �ل�صفن 

و�لقو�رب �لتي متار�س �ل�صيد �لبحري وزيادة كميات 
�الأ�صماك �ملفرغة بهذ� �مليناء، وت�صمل �لتو�صعة بناء 
حاجز و�قي بطول 724 مرت� بعمق 5 �أمتار، و�آخر 

عر�صي على طول 260 مرت� بعمق 3 �أمتار ور�صيفني 

جمهزين، ف�صاًل عن �ن�صاء �أر�صفة عائمة على طول 
180 مرت� لر�صو قو�رب �ل�صيد ومنحدر الإ�صالح 

�لقو�رب.
وح�صب �مل�صادر �ملغربية فاإن ميناء �لعيون يحتل 

�ملرتبة �الأوىل على م�صتوى �فريقيا و�لوطن �لعربي 
يف تفريغ �ل�رشدين، كما ميثل �مليناء �الأول على 

م�صتوى �ل�صحر�ء �لغربية و�ملغرب معًا من حيث 
حجم تفريغ منتجات �ل�صيد �ل�صاحلي. 

وميثل ميناء �لعيون �مليناء �الأكرث حيوية يف �ل�صحر�ء 
�لغربية ب�صيطرته على ما يقارب %89 من جمموع 

�أن�صطة �لت�صدير يف �ل�صحر�ء �لغربية حيث يتم عربه 
ت�صدير �لفو�صفات و�لرمال، ف�صال عن �ملنتجات 
�لبحرية �ل�صحر�وية كاالأ�صماك �ملجمدة و�ملعلبة 

ودقيق وزيت �ل�صمك وغريها.
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خمطط بياين يو�صح تطور حجم �لت�صدير عرب ميناء �لعيون �ملحتلة خالل �لفرتة من 2002 �إىل 2009 
)�مل�صدر:  �لوكالة �ملغربية للمو�نئ (

والإعطاء فكرة عن حجم �لت�صدير يف هذ� �مليناء نورد  كمثال �أنه خالل �لفرتة ما بني 19 �أبريل 2013 و19 
ماي 2013 حلت مبيناء مدينة  �لعيون  �ملحتلة 62 �صفينة من بينها 54 �صفينة �صحن، ويظهر من خالل هذه 

�الأرقام  �أن �صفن �ل�صحن ت�صكل 87.09 % من جمموع �ل�صفن �لتي حلت مبيناء �ملدينة ويف�رش �الأمر بالزيادة 
�لكبرية يف �صفن �صحن �لفو�صفات و�الأ�صماك من �ملدينة �ملحتلة. 

2. ميناء الداخلة:
ميناء �لد�خلة �أقدم ميناء يف �ل�صحر�ء �لغربية عرف خالل �حلقبة �ال�صتعمارية كميناء ل�صيد �ل�صمك ومركز 
جتاري رئي�صي وقد �أن�صاأ �الحتالل �ملغربي ميناء �لد�خلة �جلديد �صنة 2010 ومت تو�صيعه �صنة 2011 نظرً� 

الأهمية هذ� �مليناء �لو�قع يف �أغنى مناطق �ل�صيد �لبحري، حيث توجد �لن�صبة �الأكرب من �ال�صاطيل �ملغربية 
�لعاملة يف جمال �ل�صيد �لبحري خا�صة �صيد �لرخويات.

»وح�صب تقرير م�صور قدمته �لقناة �الأوىل �ملغربية  بث يوم 14 �أوت- �أغ�صط�س 2001 فاإن �الأ�صطول �ملغربي 
لل�صيد �ملتو�جد مبنطقة �لد�خلة كان يحتاج ملدة 5 �أيام لتفريغ حمولته يف ميناء �أغادير �أما بعد تد�صني ميناء 
�لد�خلة �جلديد فقد �أ�صبح هذ� �الأ�صطول يفرغ �صحناته يف ظرف ال يتعدى 6 �صاعات وهذ� ما رفع ��صتغالل 

�لرثوة �ل�صمكية �ل�صحر�وية من قبل �الحتالل �ملغربي �إىل �أكرث من 20 مرة، كما يقول �لباحث �ل�صحر�وي » 
�أعلي �صامل حممد فا�صل«.

3. ميناء بوجدور:
ميناء بوجدور ثالث �أهم مو�نئ  �ل�صحر�ء �لغربية وقد عرف عمليات تهيئة وتو�صيع  بد�أت �الأوىل �صنة  

1982 و�لثانية 2011 لتخفيف �ل�صغط �لذي يعرفه ميناء �لعيون نتيجة حلجم �لتفريغ �لهائل وتز�يد �لبو�خر 
و�ملر�كب �لعاملة يف �ملنطقة خا�صة تلك �لتي متار�س �صيد �ال�صماك �ل�صطحية و��صعة �النت�صار مبنطقة بوجدور 

�لتي يتوقع �ن يتمكن هذ� �مليناء من تفريغ  170 �ألف طن منها �صنويًا.
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تطور ن�صاط مينائي �لعيون و�لد�خلة خالل �لفرتة 
      2009 2002-

  
20022003200420052006200720082009

331 �ال�صتري�د�لعيون
278

984 361061 349659 399607 493894 600380 702720 613

2 644 �لت�صدير
021

700 566 2801 015 3715 114 4497 221 4725 282 4399 703 3334 569 1

2 751 �ملجموع
067

090 908 2021 644 2700 566 2801 015 3715 114 4497 221 4725 282 4

259 229930 85242 85992 89403 70225 64602 65831 073�ال�صتري�د�لد�خلة

402؟20 42964 75504 49502 9232 2707 2683 925�لت�صدير
260 250332 128206 160496 138905 80457 67309 67514 998�ملجموع

وحجم �لت�صدير �لكبري من ميناء مدينة �لعيون 
�لذي يتفوق على حجم �لت�صدير يف مدن مغربية 

كبرية مثل �أغادير وطنجة و�لقنيطرة وغريها يف�رشه 
�لت�صدير �لهائل للمنتجات �لبحرية �ل�صحر�وية  

و�لفو�صفات و�لرمال.
 

األثار البيئية الستنزاف 
الثروات البحرية 

الصحراوية
�إن �ال�صتغالل غري �لعقالين و�ال�صتنز�ف �لو��صع 

للرثو�ت �لبحرية �ل�صحر�وية  من طرف �الأ�صاطيل 
�لبحرية �ملغربية و�الأجنبية على حد �صو�ء �لتي تقوم 

�ليوم بعمليات تدمري و��صعة للمخزون �ل�صمكي 
لل�صحر�ء �لغربية �صوى منه ما هو ناجم عن �الإفر�ط 

يف �لكميات �مل�صطادة و��صتعمال �أ�صاليب �إبادة 
لبع�س �الأنو�ع �حلية �لتي ميثل �ختفاءها  خلل عميق 

يف �ل�صل�صلة �حليوية للمخلوقات �لبحرية باملنطقة 
و�لتنوع �حليوي �ملميز لها، �أو ما هو ناجت عن تدمري 

�لبيئة �لبحرية �ل�صحر�وية عرب تدمري �لو�صط 
�ملعي�صي ملئات �ملخلوقات �حلية �لتي تعترب �رشيعة 

�لتاأثر بالتغري�ت �الإيكولوجية �لتي يعرفها حميطها 
�لبيئي .

فبعد �نهاك �مل�صائد �لتقليدية يف �ملغرب ورو�صيا 

و�ليابان و�أوروبا �صهدت فرتة �الحتالل �ملغربي 
لل�صحر�ء �لغربية تدفق �أالف �ل�صفن و�لبو�خر 

و�لقو�رب �لعاملة يف ميد�ن �ل�صيد �لبحري على 
�ملياه �القليمية �ل�صحر�وية يف ظل فو�صى عارمة 
ويف غياب كل �صيا�صة �أو تخطيط - با�صتثناء تلك 

�لتي جتلب �ملزيد من �لعائد�ت- دون مر�عاة الأب�صط 
�رشوط �لتنمية �مل�صتد�مة، وقد بلغت هذه �ملوجة 
ذروتها  خالل �لعقدين  �الأول و�لثاين من �لقرن 
�حلايل وماز�لت يف تز�يد،  فاأرتفع حجم �ل�صيد 
�لبحري يف �ملغرب من 4،100 طن يف �صتينات 

�لقرن �ملا�صي )ح�صب �لباحثان حممد  بدير و�صيلفي 
غينيت، 1997(  �إىل 1 086 249 طن من �ل�صيد 
�ل�صاحلي و�لتقليدي )ح�صب تقرير �ملركز �ملغربي 

لل�صيد  ل�صنة 2010(  �أي بزيادة تقارب 265 مرة!!!!
وقد �أدى هذ� �ل�صيد �ال�صتنز�يف �جلائر �إىل ح�صول 

كارثة بيئية �أ�صار �إىل جانب منها »�ملعهد �لوطني 
�ملغربي لبحث �ملو�رد �ل�صمكية«  �صنة 2003، حيث 

�أكد على �نخفا�س يف �الإنتاج �لبحري بالن�صب 
�لتالية: �الأخطبوط - %60، �حلبار – 78%، 

�النخفا�س �لعام لل�صيد بال�صباك �لكبرية )�صيد 
�الأعماق( و�صل �إىل %66، و�صناعة �لتربيد �صجلت 
�نخفا�صا يقدر بـ %53 ب�صبب تدهور حالة ر�أ�صيات 

�الأرجل، وهي �خلال�صات �لتي �أكدت عليها فريق 
جلنة �لبحث �لعلمي ) COPACE(  �لتابعة ملنظمة 

�الأمم �ملتحدة لالأغذية و�لزر�عة )�لفاو( يف �صبتمرب 
1997م.
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وف�صاًل عن �ال�صتنز�ف  �لناجت عن �الفر�ط يف �ل�صيد 
�لبحري هناك جملة من �لعو�مل �لتي �أدت �إىل تدهور 

�ملخزون �ل�صمكي لل�صحر�ء �لغربية ولعل من �أهمها:
1. عدم �حرت�م �لر�حة �لبيولوجية �لتي متكن 

�ملخلوقات �لبحرية من �لتكاثر �لطبيعي و��صتكمال 
دورة حياتها، وعدم توحيدها بني �ل�صحر�ء �لغربية 

و�ملغرب مما ميكن �ل�صيادين و�ملالك من �لتنقل 
ب�صيدهم من منطقة تعي�س �لر�حة �لبيولوجية �إىل 

�أخرى ي�صمح فيها بال�صيد لبيعه دون عر�قيل.
2. عدم �اللتز�م باالأنو�ع و�لكميات �ملحددة  يف 

رخ�س �ل�صيد بحثًا عما هو �أثمن حتى لوكان مهدد� 
باالنقر��س و�صعف �لرقابة يف هذ� �ل�صاأن، و�صهولة 
�لتحايل عليها با�صتعمال �لر�صوة �أو �ال�صتفادة من 

�لنفوذ.
3. ��صتعمال �ل�صباك �ملخالفة للمعاير �لدولية �لتي 

ت�صطاد �صغار �الأ�صماك مما يخل بدورة حياة �الأنو�ع 
�لبحرية.

4. ��صتعمال  �لفخاخ و�ل�صفائح �لبال�صتيكية 
و�ملعدنية يف �صيد �الأخطبوط وهي �صفائح حتمل 
بقايا �ملو�د �ملعدنية و�لكيميائية بالغة �ل�رشر على 

�لبيئة.
5. �لتدمري �لو��صع للبيئة �لبحرية �لذي حتدثه �صفن 

�جلر عرب تدمري �صباكها �لعمالقة للموطن �لطبيعي 
لالأحياء �لبحرية حيث تنمو وتتكاثر.

6.��صتجار �ل�صفن ومر�كب �ل�صيد �الجنبية �لتي 
منعت من �ل�صيد يف مناطق �أخرى من �لعامل لعدم 

مطابقتها ل�رشوط �ل�صالمة �لبيئية و�ل�صماح لها 
بالعمل يف �ل�صو�حل �ل�صحر�وية.

7. ممار�صة �ل�صيد يف �ملحميات �لطبيعية من طرف 
�ملر�كب �لتي تتبع الأ�صحاب �لنفوذ خا�صة من 

�مل�صوؤولني �الأمنني و�لع�صكريني �لذي يقعون فوق 
كل م�صاألة يف منطقة تخ�صع لنظام �أمني وع�صكري 

متغول.
8. �صعف �لرقابة على �ل�صفن �الأجنبية و�لتغا�صي 

عن �ملخالفات �لتي متار�صها مهما كان نوعها، ومرد 
ذلك -ف�صال عن �لر�صوة - عائد �إىل �صعور �ملر�قبني 

باأن هذه �ملخالفات حتدث يف منطقة خارج بالدهم 
وبالتايل فاإن م�صتقبل ثرو�تها غري ذي �أهمية بالن�صبة 

لهم.

استغالل ثروات الصحراء 
الغربية من منظور 

القانون  الدولي
�لنهب �ملغربي للرثو�ت �لطبيعية �ل�صحر�وية ميثل 
�عتد�ء ج�صيمًا على حق �ل�صعب �ل�صحر�وي يف 

�لت�رشف يف ثرو�ته �لطبيعية  وحرمانه من �لتمتع 
مبقدر�ته، وهو ما ميثل �نتهاكًا �صارخا  للو�ئح  �المم 
�ملتحدة خا�صة منها تلك �ملتعلقة ب�صيادة �ل�صعوب 

على ثرو�تها �لطبيعية، خا�صة قر�ر �جلمعية �لعامة  
1314 )د13-( �ل�صادر  يف 12 دي�صمرب 1958، 
�لذي قررت فيه �إن�صاء جلنة �ل�صيادة �لد�ئمة علي 

�ملو�رد �لطبيعية، وطلبت �إليها �إجر�ء در��صة تامة عن 
و�صع �ل�صيادة �لد�ئمة علي �لرثو�ت و�ملو�رد �لطبيعية 

كركن �أ�صا�صي من �أركان حق تقرير �مل�صري.
وكذلك قر�ر �جلمعية �لعامة 1803 )د17-( �ملوؤرخ يف 

14 دي�صمرب 1962 و�ملعنون »�ل�صيادة �لد�ئمة علي 
�ملو�رد �لطبيعية« �لذي يعترب يف بنده �ل�صابع » �نتهاك 

حقوق �ل�صعوب و�الأمم يف �ل�صيادة علي ثرو�تها 
ومو�ردها �لطبيعية منافيا لروح ميثاق �الأمم �ملتحدة 

ومبادئه ومعرقال الإمناء �لتعاون �لدويل و�صيانة 
�ل�صلم«.

كما جاء قر�ر �جلمعية �لعامة حول �ل�صحر�ء �لغربية 
رقم 2711 �ل�صادر يف 14 دي�صمرب1970 حول 

�ل�صحر�ء �لغربية جليًا وو��صحًا حني ن�س �رش�حة 
يف �لفقرة »ج« من بنده �ل�صاد�س على �رشورة » 

�إىل �المتثال لقر�ر�ت �جلمعية �لعامة ب�صاأن �الأن�صطة 
�الأجنبية �القت�صادية و�ملالية، و�مل�صالح �الأخرى �لتي 
تن�صط يف �لبلد�ن و�الأقاليم �مل�صتعمرة و�المتناع عن 
�أي عمل من �صاأنه �أن يوؤخر عملية ت�صفية �ال�صتعمار 

من �الإقليم«.
ويف بنده �ل�صابع �لذي تدعوه فيه �جلمعية �لعامة 

»جميع �لدول �إىل �المتناع عن �لقيام باأية ��صتثمار�ت 
يف �القليم من �أجل �ال�رش�ع يف تنفيذ تقرير �مل�صري 

ل�صعب �ل�صحر�ء«. 

وعندما �رشع �الحتالل �ملغربي يف منح ت�صاريح 
لال�صتك�صاف يف جمال �لبرتول و�لغاز يف �الجز�ء 
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�ملحتلة من �ل�صحر�ء �لغربية ل�رشكات �أجنبية  
حر�س جمل�س �الأمن على در��صة مدى قانونية 

��صتغالل �ملغرب �أو �أي جهة �أخرى لرثو�ت �ل�صحر�ء 
�لغربية بعد �أن �رتفعت �أ�صو�ت دولية كثرية منددة 
بتورط عدد من �رشكات �لبرتول يف �إم�صاء عقود 

للتنقيب عن �ملحروقات مع �صلطات �الحتالل �ملغربي 
يف �جلزء �ملحتل من �ل�صحر�ء �لغربية خ�صو�صا منذ 

�صنة 2000.
 وبالتايل طلب �ملجل�س يف ر�صالة له يوم 29 يناير 

من �صنة 2002 من ق�صم �ل�صوؤون �لقانونية لالأمم 
�ملتحدة يف �صخ�س رئي�صه رجل �لقانون �ل�صويدي 

�مل�صهور، هان�س كوريل، باأن يدر�س �ملو�صوع طارحا 
�صوؤ�ال و��صحا وهو »مدى �رشعية منح �ل�صلطات 

�ملغربية �أو توقيعها عقود مع �رشكات �أجنبية 
ال�صتك�صاف ثرو�ت منجمية يف �ل�صحر�ء �لغربية، 

�أخذ� بعني �العتبار �لقانون �لدويل مبا فيه �لقر�ر�ت 
�ملتبناة من طرف جمل�س �الأمن و�جلمعية �لعامة لالأمم 

�ملتحدة« )ر�صالة هان�س كوريل مرفقة(.

وقد جاء �لر�أي �ال�صت�صاري مف�صال وو��صحا حيث 
�أ�صار كمنطلق له �إىل خ�صو�صية و�صع �ل�صحر�ء 

�لغربية كبلد ال يتمتع باال�صتقالل مدرج �صمن الئحة 
ت�صفية �ال�صتعمار منذ �صنة 1963 وبالتايل تنطبق 

عليه مقت�صيات �لقانون �لدويل �ملتعلقة بهذه �الأقاليم 
وخ�صو�صا مقت�صيات �ملادة 73 من ميثاق �الأمم 

�ملتحدة، و�لتي توؤكد باأنه ال يحق للقوى �ال�صتعمارية 

�أن حتدث �أي تغيري يف تركيبة م�صتعمر�تها من 
�لناحية �لدميوغر�فية �أو �الجتماعية و�ل�صيا�صية، كما 
ال يحق لها �لقيام باأي ��صتثمار �أو ��صتغالل لرثو�تها 
�لطبيعية مبا ي�رش م�صالح �صعوبها يف �لوقت �حلا�رش 
�أو يف �مل�صتقبل و�أن جتعل من م�صلحة هذه �ل�صعوب 
�ملحرك �الأ�صا�صي الأي ن�صاط تقوم به يف هذه �لبلد�ن.

كما ��صتنتج �لر�أي �ال�صت�صاري �أن �ملغرب هو �أي�صا 
يتمتع بو�صعية خا�صة يف �ملو�صوع حيث �أنه لي�س 
�لقوة �ملديرة لل�صحر�ء �لغربية �إذ ال يرد يف الئحة 

�الأمم �ملتحدة للقوى �ملديرة لالأقاليم �لـ16 �ملتبقية يف 
الئحة ت�صفية �ال�صتعمار، وبالتايل فهو قوة �حتالل 
تفر�س وجودها يف �لبلد بقوة �الأمر �لو�قع، وهو ما 

ميكن �أي�صا ت�صميته باالحتالل �لال�رشعي.

وبالفعل، يجب �لتذكري هنا �أن �ل�صفة �لقانونية 
�لوحيدة �لتي يحملها �ملغرب وفقا للو�ئح �الأمم 

�ملتحدة قد وردت �صنة 1979 يف �لالئحة 34/37 
حيث و�صفت �جلمعية �لعامة �لوجود �ملغربي يف 
�ل�صحر�ء �لغربية »باالحتالل« ونددت يف ن�صها 
»با�صتمر�ر �الحتالل �ملغربي لل�صحر�ء �لغربية«، 

وعليه فاإن �ملغرب وفقا لهذ� �لقر�ر هو قوة �حتالل 
ع�صكري، مع ما يتبع هذ� �لتو�صيف من �أثار قانونية.

�لر�أي �ال�صت�صاري لق�صم �ل�صوؤون �لقانونية �عترب 
�إذ� �أنه »ويف �لوقت �لذي ال ميكن �عتبار �لعقود 
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�لتي يتحدث عنها جمل�س �الأمن يف حد ذ�تها غري 
�رشعية، ولكن لو نتج عنها �ملزيد من �ال�صتك�صاف 

�أو �ال�صتغالل �صد� مل�صالح ورغبات �صعب �ل�صحر�ء 
�لغربية، ف�صتكون �نتهاكا ملبادئ �لقانون �لدويل �لتي 
تنطبق على �الأن�صطة �خلا�صة بالرثو�ت �لطبيعية يف 

�لبلد�ن �لتي ال تتمتع باال�صتقالل«.

وميكن �لقول �أن هذ� �ملوقف �لو��صح قد مت تعزيزه 
�أي�صا �صنة 2004 من طرف �لواليات �ملتحدة 

�الأمريكية حيث �رشح ممثلها �آنذ�ك، روبرت زوليك، 
يف ر�صالة ر�صمية رد� على �صوؤ�ل لع�صو �لكونغر�س 

�الأمريكي، جوزيف بيت�س، حول جمال �صالحية 
�تفاقية �لتبادل �حلر مع �ملغرب، �أن هذه �التفاقية 

»تغطي �لتجارة و�ال�صتثمار�ت يف �لرت�ب �ملغربي كما 
هو معرتف به دوليا ولن ت�صمل �ل�صحر�ء �لغربية«، 
حيث ذكر باأن »�لواليات �ملتحدة �الأمريكية �صاأنها 

�صاأن عدد كبري من �لدول ال تعرتف للمغرب بال�صيادة 
على �ل�صحر�ء �لغربية ودعت طريف �لنز�ع د�ئما 
للعمل مع �الأمم �ملتحدة من �أجل حل هذ� �لنز�ع 

بالطرق �ل�صلمية« ت�صيف �لر�صالة )�أنظر ن�س �لر�صالة 
مرفقًا( 

من جهته، حاولت بع�س دول �الحتاد �الأوروبي جتاهل 
هذه �حلقيقة ل�صنو�ت طويلة عرب توقيعها �تفاقيات 

لل�صيد مع �ملغرب دون �أن ت�صتثني �ل�صحر�ء �لغربية، 
بل وتورطت مع �ملغرب يف تزوير م�صدر �ملنتجات 
�لبحرية �لتي ت�صتوردها، و�لتي يتم ��صطياد �أغلبها 

من �ملياه �الإقليمية �ل�صحر�وية، غري �أن �لق�صم 
�لقانوين يف �لربملان �الأوربي �أ�صدر �صنة 2009 ر�أيا 
��صت�صاريا و��صحا يف �ملو�صوع �أخد فيه بر�أي هان�س 

كوريل، وقد مت �لك�صف عن هذ� �لر�أي �ال�صت�صاري 
و�الأخذ به �صنة 2011 حني رف�س �لربملان �الأوروبي 

جتديد �التفاقية �ملذكورة مع �ملغرب معترب� �أن 
�ل�صلطات �ملغربية مل ت�صتطع �إثبات ��صتفادة �صعب 
�ل�صحر�ء �لغربية من ��صتغالل �لرثو�ت �ل�صمكية 

بهذ� �لبلد �لذي ال تعرتف �أي دولة من دول �الحتاد 
�الأوروبي للمغرب بال�صيادة عليه، و�صتتعر�س �صدقية 

�لربملان �الأوروبي مرة �أخرى لالختبار حني يعر�س 
عليه �التفاق �جلديد لل�صيد مع �ملغرب يف �صهر 

نوفمرب 2013.
وينبغي �لتوقف عند �لقانون رقم 03/2009 �ل�صادر 

يف 21 يناير 2009 �خلا�س برت�صيم  �ملنطقة 
�القت�صادية �حل�رشية للجمهورية �لعربية �ل�صحر�وية 

�لدميقر�طية �ملعرتف بها من قبل ع�رش�ت �لدول 
و�لع�صو �ملوؤ�ص�س لالحتاد �الإفريقي وتتحدد هذه 
�ملنطقة يف نطاق 200 ميل بحري وفقًا للقانون 
�لدويل مما يجعل �أي ن�صاط �قت�صادي يف �ملياه 

�القليمية �ل�صحر�وية دون ت�رشيح من �صلطات 
�جلمهورية �لعربية �ل�صحر�وية �لدميقر�طية ن�صاطًا 

غري قانوين وميثل �نتهاكًا حلق �لدول و�ل�صعوب يف 
�ل�صادة على ثرو�تها �لطبيعية. 
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الصحراويون.. فقراء 
في وطن غني:

على �لرغم من �ملد�خيل �لهائلة �لتي يجنيها 
�الحتالل �ملغربي من �لرثو�ت �لبحرية �ل�صحر�وية 
فاإن �لن�صبة �لغالبة من �ل�صكان �ل�صحر�ويني تعي�س 

و�قع �لفقر و�لتهمي�س و�خل�صا�س �ملخيف، فدولة 
�الحتالل �جتهت –�صاأنها يف ذلك �صاأن �لقوى 

�ال�صتعمارية  د�ئمًا-  �إىل �ال�صتحو�ذ على �لعائد�ت 
�لكبرية من ت�صدير �لرثوة �لبحرية �ل�صحر�وية دون 

�اللتفات �إىل و�قع �ل�صكان �الأ�صليني �لذين حرمو� 
من فر�س �لعمل ومن �حل�صول على �أية ��صتفادة من 

عائد�ت بالدهم �ملحتلة.

�لنا�صط �ل�صحر�وي »حممد �لبيكم« �ملهتم بو�قع 
�ل�صيد �لبحري يف مدينة  �لد�خلة �ملحتلة وحميطها 

يقول: 
» يف منطقة تقدم 64 باملائة من جمموع �النتاج 

�ل�صمكي يف �ملغرب و�ل�صحر�ء �لغربية معًا، يعي�س 
�ملو�طن �ل�صحر�وي �لفقر �ملدقع ، �إذ� يعي�س حو�يل 

87 باملائة من �صكان مدينة �لد�خلة �ملحتلة على 
بطاقات �النعا�س �ملعروفة با�صم »�لكارطيات«.

  وت�صكل ن�صبة �ل�صكان �ملمار�صني لعمل ثابت 3.9% 
فقط من جمموع �ل�صكان �ل�صحر�ويني يف �لد�خلة 

�لتي متثل �أكرث نقطة جذب للم�صتثمرين و�ملالك 
�ملغاربة �لعاملني يف قطاع �ل�صيد �لبحري و�لزر�عة.

ون�صبة �ل�صحر�ويني يف �لقطاعات �لن�صطة يف جمال 
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�ل�صيد �لبحري مبدينة �لد�خلة تظهر مدى 
�لتهمي�س �لذي يعي�صونه يف موطنهم، وهي كما 

يلي:

1. مندوبية �ل�صيد �لبحري: عدد �ملوظفني 
�ل�صحر�ويني 4 �أفر�د، يف ما يبلغ تعد�د �ملوظفني 
�ملغاربة يف مندوبية �ل�صيد �لبحري 42 موظفًا. 

2.�ملكتب �ملغربي ال�صتغالل �ملو�نئ: يف هذ� 
�ملكتب ال يوجد �صوى موظف �صحر�وي و�حد 

وكافة �ملوظفني و�لعمال �الآخرين م�صتوطنون 
مغاربة. 

3.غرفة �ل�صيد �لبحري: عدد �ملوظفني 
�ل�صحر�ويني ال يزيد عن ن�صبة 2 باملائة و�لباقي 

هم م�صتوطنون مغاربة.
4. ميناء �لد�خلة: يف كافة قطاعات هذ� �مليناء 
ال وجود لعمال �صحر�ويني، وكل �الأ�صخا�س 

�لعاملني �أو �ملوظفني يف هذ� �لقطاع هم 
م�صتوطنون مغاربة.

5.مر�صي ماروك: عدد �لعمال �ل�صحر�ويني �ثنان 
فقط من �أ�صل 19 عاماًل. 

6. كاز� تكنيك : وهي �رشكة مغربية خا�صة 
ت�رشف على ت�صغيل �الأ�صخا�س يف مدينة 
�لد�خلة  يف �أ�صو�ق بيع �ل�صمك يف �لعمل 

�ملو�صمي، ي�صتغل  �ملو�طنون �ل�صحر�ويون 
يف �أعمال ثانوية كاحلر��صة و�لنظافة و�ل�صحن 

و�لتفريغ ومع ذلك فاإن عدد �لعمال �ل�صحر�ويني 
هو 41 عاماًل فقط من جمموع 100 عامل 

يتقا�صون 2000 درهم �صهريًا. 
7. �رشكات تعليب وتربيد �الأ�صماك )وحد�ت 

جتميد �ملنتجات �لبحرية(:  يبلغ عدد هذه 
�لوحد�ت 91 وحدة �صناعية لتجميد �الأ�صماك، 

منها 31 وحدة �صناعية لتجميد �الأ�صماك  يف 
ملكية مو�طنني �صحر�ويني لكن منذ �صنو�ت 

�رتبط عمل هذه �لوحد�ت بقرو�س بنكية 
م�رشوطة، يعتقد �أنها ربطت بها ملنع ��صحابها 
من �ل�صكان �ل�صحر�ويني من �ال�صتفادة منها، 

مما جعل معظمها متوقفة عن �لعمل ل�صنو�ت �أو 
��صطر �أ�صحابها �إىل كر�ءها لبع�س مالك �لبو�خر 

�أو �ل�رشكات �لقادمة من �ملغرب .

8. �لوحد�ت �ل�صغرية  لتجميد �الأ�صماك:  يبلغ 
عددها 206  وحد�ت،  ميلك �ل�صحر�ويون منها 

وحدتني فقط ، و�لباقي يف ملكية م�صتوطنني 
مغاربة  من�صوين حتت جتمع جتار �الأ�صماك  �لذين 
ي�صيطرون على �ل�صوق، �أما يف �لعيون فيقدر عدد 

هذه �لوحد�ت بـ400 وحدة.
9. مركز بيع �الأ�صماك: ي�صكل �لعمال 

�ل�صحر�وي ن�صبة 3 باملائة فقط و�لباقي هم 
م�صتوطنون مغاربة.

10. �رشكات نقل �الأ�صماك: يقدر عدد �صيار�ت 
نقل �الأ�صماك مبدينة �لد�خلة بـ 197 �صاحنة من 

�لنوع �لكبري  وال يوجد فيها مالك �و �صائق 
�صحر�وي و�حد.

11. تربية �الأحياء �ملائية: وهي م�صاريع جديدة 
ن�صبيًا يف قطاع �ل�صيد �لبحري مبدينة �لد�خلة 

وحميطها خا�صة يف منطقة بوطلحة و�لغرد 
�الأبي�س وخليج �لد�خلة حيث تتم زر�عة �لقو�قع 

�لبحرية كالبطلينو�س و�ملحار وغريها، وقد 
مت �إعطاء �الأولوية يف كافة �مل�صاريع ل�رشكات 

�أوروبية ومغربية تن�صط �صمن عدد من �ملز�رع 
يقارب �لثالثني مزرعة منها ما دخل دورة �الإنتاج 

ومنها ما هو يف طور �الإعد�د.

وح�صب در��صة للجامعة �ملغربية ل�صناعات 
حتويل وتثمني �ل�صمك )FENIP(  �صادرة �صنة 
2010 فاإن �مكانيات �الإنتاج يف خليج و�دي 

�لذهب من مز�رع �ملحار باأالف �الأطنان،  وميكن 
�أن ت�صل �إىل  10.000 طن �صنويا كحد �أق�صى 

نتيجة ل�رشعة منوه يف خليج �لد�خلة و�لذي 
يكون ��رشع مرتني من نظريه �مل�صتزرع يف 

فرن�صا.

 وتقدر �لوكالة �ملغربية لتنمية تربية �الأحياء 
�ملائية �ملعروفة �خت�صار� با�صم »�أند�« باأن 

م�رشوعها ل�صنة -2013 2014 �مل�صمى م�رشوع 
)�لد�خلة - �صنرت�( �ملوجه لزر�عة �الأنو�ع 

�ل�صطحية �ل�صغرية على م�صاحة قدرها 85 
هكتار بتكلفة قدرها 300 مليون �أورو �صينتج 
990 �ألف طن و�صيوفر حو�يل 60 �ألف فر�صة 
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عمل، هذ� �مل�رشوع �ل�صخم فاز مبناق�صة �أجنازه  تكتل 
��صباين مكون من »�ملركز �لتكنولوجي �أكو�كلتور 
)Ctaqua( و�ملركز �لتكنولوجي للعلوم �لبحرية 

 .)Cetecima(

�إن م�صاركة  حو�يل 30 �ألف من �ملو�طنني 
�ل�صحر�ويني يف خميم �كدمي �إيزيك  ب�صو�حي مدينة 

�لعيون �ملحتلة  �صنة 2010 رف�صا لو�قع �لتهمي�س 
و�حلرمان بعد �أزيد من خم�س وثالثني �صنة من �حتالل 

بلدهم هي مثال يتكرر يف كل �ملدن �ل�صحر�وية 
�ملحتلة وهي حالة تعك�س �لو�قع �ملخيف �لذي يعي�صه  

�صعب  مق�صم بني جزء يعاين  �لفقر و�لبطالة حتت 
�الحتالل، والجئني يعي�صون على ما جتود به �ملنظمات 

�ملانحة  ويعاين %61 من  �أطفالهم من �صوء تغذية 
مزمن ويرتفع معدل فقر �لدم بني ن�صاءهم �إىل ما 

يقارب %50 ح�صب منظمة »�ليون�صيف« وهم �لذين 
يو��صلون �لعي�س يف ظروف جلوء بالغة �لق�صوة منذ 
حو�يل 40 �صنة يف �لوقت �لذي ت�صتويل �صلطات 

�الحتالل على عائد�ت �صنوية تقدر مباليني �لدوالر�ت 
من ثرو�تهم �لبحرية �لتي ال يتوقف نهبها لياًل وال 

نهار�.
�إن هذه �حلالة مثال بني على خرق �الحتالل �ملغربي 
حلقوق �ل�صحر�ويني وخا�صة الئحة �جلمعية �لعامة 

لالأمم �ملتحدة �ل�صادرة �صنة 2007 حول حقوق 
�ل�صعوب �الأ�صلية �لتي �صوتت عليها 143 دولة مل 

يكن من بينها �ملغرب و��رش�ئيل و�لتي تن�س حتديد� 
يف فقرتها 26 على حق �ل�صعوب �ال�صلية يف �متالك 

�أر��صيها وثرو�تها و�رشورة �عرت�ف دول �لعامل 
�عرت�فا قانونيا بهذ� �حلق و�مل�صاعدة على حماية هذه 

�الأقاليم وثرو�تها �لطبيعية.
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خالصات 
وتوصيات:

1. �ل�صحر�ء �لغربية م�صنفة �صمن 
�الأقاليم �لتي مل ت�صتكمل فيها عملية 
ت�صفية �ال�صتعمار وقد  ظلت م�صاألة 

�ل�صحر�ء �لغربية من �أهم �لق�صايا 
�ملطروحة على جدول �للجنة �لر�بعة لالأمم 

�ملتحدة منذ �صتينيات �لقرن �ملا�صي ، 
كما �أن �ملغرب ح�صب �لالئحة 34/37 

�ل�صادرة عن �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة 
بتاريخ 21 نوفمرب 1979 ميثل قوة 

�حتالل، كما ين�س �لر�أي �ال�صت�صاري 
للم�صت�صار �لقانوين لالأمم �ملتحدة هان�س 

كوريل �ل�صادر يوم 29 يناير 2002  
على �أنه »ال ميكن �لقيام باي ��صتغالل 

للرثو�ت �لطبيعية لل�صحر�ء �لغربية دون 
مو�فقة �صعبها«،  وعليه فاإن كل �الأن�صطة 

�القت�صادية �لتي ميار�صها �الحتالل �أو 
�ل�رشكات �الجنبية �لتي يرخ�س لها 
تعترب �أن�صطة خمالفة للقانون �لدويل 

و�نتهاك �صارخ للو�ئح �الأمم �ملتحدة ذ�ت 
�ل�صلة.

2. �لنهب �ملغربي للرثو�ت �لطبيعية 
�ل�صحر�وية ميثل �عتد�ء على حق �ل�صعب 

�ل�صحر�وي يف �لت�رشف يف ثرو�ته 
�لطبيعية وحرمانه من �لتمتع مبقدر�ته 

وهو ما ميثل �نتهاكًا �صارخا  للو�ئح  �المم 
�ملتحدة خا�صة منها تلك �ملتعلقة ب�صيادة 

�ل�صعوب على ثرو�تها �لطبيعية.
3. ت�صاهم عائد�ت �ملغرب من 

ت�صدير �لرثو�ت �لطبيعية �ل�صحر�وية 
يف �طالة عمر �لنز�ع وتغذيته من خالل 

�رش�ء �الأ�صلحة وتقوية �ألته �لع�صكرية 
و�الأمنية  �ملوجهة للحرب على �ل�صعب 

�ل�صحر�وي.
4.  من �ل�رشوري �لتنبيه على �أن 

تز�يد �ال�صتغالل غري �لقانوين للرثو�ت 
�لطبيعية �ل�صحر�وية ال ي�صتفيد منه 

�ل�صكان �ل�صحر�ويون بحيث ت�صاعفت 
�عد�د �لعاطلني عن �لعمل وتز�يد�ت 

موؤ�رش�ت �لفقر حدة و�صط �ل�صحر�ويني، 
فن�صبة �لبطالة بني �ل�صكان �ل�صحر�ويني 
يف  �ملدن �ل�صحر�وية �ملحتلة ت�صل �إىل 

معدالت مقلقة تقدرها بع�س �مل�صادر 
بحو�يل 60%.

6. �رشورة  �أن تتحمل �الأمم �ملتحدة 
م�صوؤولياتها �لقانونية يف حماية �لرثو�ت 
�ل�صحر�وية كما فعلت يف حاالت مماثلة  

يف تيمور �ل�رشقية وناميبيا.
7. ينبغي �إدر�ج ملف مر�قبة نهب 

�لرثو�ت �لطبيعية �ل�صحر�وية �صمن 
�صالحيات بعثة �الأمم �ملتحدة لتنظيم 

�ال�صتفتاء يف �ل�صحر�ء �لغربية 
»�ملينور�صو« يف �نتظار �حلل �ل�صيا�صي 

للنز�ع.
8.ندعو �لدول و�ل�رشكات �الأجنبية 

�إىل �المتناع عن ��صتري�د �ملنتجات 
�ل�صحر�وية �أو �ال�صتثمار يف �ل�صحر�ء 

�لغربية �ملحتلة ملخالفة هذه �الأن�صطة 
للقانون �لدويل. 

9. �لتح�صي�س و�ملتابعة �مليد�نية 
لعمليات �لنهب و�ال�صتنز�ف غري �لقانوين 

للرثو�ت �لطبيعية �ل�صحر�وية وك�صفها 
وتعرية �ملتورطني فيها.

10. ندعو �أع�صاء �لربملان �الوروبي 
�إىل عدم �لت�صويت على �التفاق �ملغربي 

مع �الحتاد �الوروبي �الخري الن نف�س 
�لدو�عي �لتي �أدت �إىل �لغاء �التفاق 
�ل�صابق ماز�لت قائمة �أال وهي عدم 

�رشعية ��صتغالل ثرو�ت �الأقاليم �لتي مل 
ت�صتكمل فيها ت�صفية �ال�صتعمار وعدم 
��صتفادة �ل�صكان �ال�صليني من عائد�ت 

هذ� �التفاق.
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