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كيف تنهب لىبيات دقيق السمك ثروات الصحراء 

  السمكية

      

 

 المركز االطلسي الصحراوي للدراسات االستراتيجية و االبحاث حول     
الساحل و الصحراء    



 

 1 

 

 

 ثروات اًسمم دكيق ًوتيات تهنة هيف

 اًسمىية اًعحراء

 

 



 

 2 

, تؼد دراسة مؼملة و افتحاص مرنز لأركام املىتة اًوظين املرنزاس تعاع فًرق اًتحليق داخي 

ٌَعيد حول مكية املععادات من اًسمم اًسعحي املوهجة ًعناػة دكيق اًسمم و ًزوثو جرمس 

, و ملارهة ىذه ادلاخةل و اًؼيون و اًعاهعان و اًعرفاًة, مبدن لك من 4102و  4102س نوات 

الأركام تبأركام مكية دكيق اًسمم املعدر اىل اخلارج جرمس هفس اًس نوات, من انتضاف حَلة ذىحية 

 .مفلودة من ثروة و أأرزاق اًعحراًوني هبذه املنعلة املنىوتة

ظن من مادة اًرسدين, اًيت غاتت غن الإحعائيات  4.17111ىذه احلَلة املرسوكة ثناىز ما ًفوق 

حيث مل ًمت اًترصحي هبا, و ظيرت يف صلك مالًني من اًيورو اًغايل و اًنفيس,  اًرمسية ٌدلوةل,

 .ذىحت اىل حيوب ًويب ظناػة دكيق اًسمم ابدلاخةل و اًؼيون تؼد ثعديرىا اىل اخلارج

اًوظنية و احملَية, و حتدجت غهنا حًردة اًعحاح و يه اًفضيحة اذلي س حق و ان أأاثرهتا اًعحافة 

فساد  هومفرب املنرصم, و املؼنون ب : 14املغرتية يف أأحد ملالهتا اًعادر تتارخي  ف ظن  011" اإ أًأ

 من اًسمم لأخي اًؼَف"7

اغمتد ػىل الاحعائيات اًرمسية اًعادرة غن  املرنزاًتحليق اذلي كام تو فًرق متخعط داخي 

اىل الاحعاءات اًرمسية حول جحم  ابلإضافة, ىذا 4102و  4102ٌَعيد س نوات املىتة اًوظين 

, لأهنا 4102سرينز ػىل س نة  الافتحام7 4102اًعادرات اًوظنية من دكيق و ًزوت اًسمم س نة 

اًس نة اًيت س تفضح مافيا دكيق اًسمم و لك اًفاسدين املتواظئني مؼيا داخي كعاع اًعيد 

س تظير جحم اًرسكة و اٍهنة املمهنج اذلي ثتؼرض هل اًرثوة اًسمىية اًححري حمَيا و مرنزاي7 و 

 ابًعحراء, ػىل مرأأى و مسمع من الادارة و ابلأركام7
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اًتحليق س يىتضف أأًضا جحم رىية من اًتناكغ و اًتخحط يف الاركام و الاحعائيات امللدمة من 

ودة من اًرثوة اًسمىية, ظرف املىتة اًوظين ٌَعيد, و ىو الامر اذلي س يفرس وحود حَلة مفل

 غاتت يف أأركام املععادات اًسمىية و ظيرت يف اًعادرات املَيوهية من اًؼمةل اًعؼحة7
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 422اًسمم تغالف مايل انىز  ظن من دكيق و ًزوت 0047111ظدر املغرب  4102 ففي س نة

يدا همنيي اًلعاع, فلك ظن من الأسٌلك 7 صاىدو اًعورة أأػاله7 و نٌل ًؼمل ذكل ح مَيون دولر

هيَو غرام من اًًزت, و ػَيو تىون مكية اًسمم  21هيَوغرام من ادلكيق و  442اًسعحية ًؼعينا 

هتاجاًسعحي اًرضوًرة   يه : 4102ظن من دكيق اًسمم و ًزتو املعدرة س نة  0047111 لإ

 7ظن 0007000

ظين ٌَعيد, خبعوص اًمكيات اًسمىية املوهجة غن املىتة اًو  اًعادرة ًالإحعائياتًىن تؼودثنا 

هتاج , و ىو ما ًثري اًضحم, لن ظن .720701جند فلط :  4102دكيق وزًت اًسمم س نة  لإ

ىذه اًمكية و حىت ًو أأضفنا ػَهيا لك خمَفات ظناػة اًتؼَية, ػىل فرضية أأن لك ثكل اخملَفات ًمت 

هناحؼا اًغري حصيح, ثوحهييا ًعناػة دكيق اًسمم ابًعحراء و ىو الامر ظ  ًن هعي اىل رمق  فاإ

 ظن املعدر اىل اخلارج7 و س نثبت ذكل ابلأركام: 0047111
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ظن ًعناػات  0027742و حسة دامئا احعاءات مىتة اًعيد, مت ثوحيو حوايل  4102يف س نة 

من ىذه اًمكية, يه غحارة غن خمَفات ًيذه اًعناػة,  %30, و اذا افرتضنا تبأن اًتؼَية ابملنعلة

ىذا اًرمق  ظن7 .29749يه :  4102فس تىون مكية اخملَفات اًناجتة غن ظناػة اًتؼَية جرمس س نة 

من الاسٌلك املوهجة رمسيا ًعناػة دكيق اًسمم, ًيعحح اجملموع ىو :  ظن .720701س نضيفو اىل 

من دكيق و ًزوت اًسمم7 ًنحلى ظن  01.7227فلط  , و ىذه اًمكية س تنتج ًناظن 7907012

و امللدرة ب :  4102خدا غن اًمكيات احلليلية املعنؼة و املعدرة اىل اخلارج س نة  ؼيديندامئا ت 

 ظن7 0047111

 

ًىن ابمللاتي س يظير ًنا خَيا, جحم اًمكية املرسوكة و اًغري مرصح هبا من اًسمم اًسعحي اًيت مت 

 ثوحهييا ًعناػة دكيق اًسمم7

عاءات, و اًيت مت ختعيعيا ًعناػة دكيق وزًوت فاذا اكهت اًمكيات اًرمسية املرصح هبا يف الاح

, تيامن مكية اًسمم اًسعحي ظن 7907012اىل خمَفات ظناػة اًتؼَية يه :  ابلإضافةاًسمم 

 0007000 يه: 4102ظن من دكيق اًسمم و ًزتو املعدرة س نة  0047111 لإهتاجاًرضوًرة 

هنا, ظن َلة املفلودة, و اًمكية املهنوتة و احل 7 و يهظن 4.17.07 س نىون امام فارق ًلدر ب : فاإ

 اًغري مرصح هبا من اًسمم اًسعحي اًيت وهجت ٌَويب ظناػة دكيق اًسمم7
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و ابًتايل تىون اًمكية احلليلة اًيت ًمت ثوحهييا تعًرلة غري كاهوهية ًعناػة دكيق اًسمم ابًعحراء 

, و ىو ظن 0047241:  ظن املهنوتة, ًؼين ما ٍلوػو 4.17.07ظن املرصح هبا +  .720701يه: 

 هفس اًرمق اذلي حتدجت غنو اًعحافة7

 

ىذا اٍهنة اخلعري ًرثوات اًعحراء اًسمىية من ظرف غعاتة ظناػة دكيق اًسمم, يف اًوكت 

اذلي ًؼيش فيو اًعحراًوني مبخاميت اٌَجوء ػىل اًعدكات و املؼوانت الاوساهية, ابت أأمرا مفضوحا 

 يف جالث هلط رئيس ية : و مس هتجننا, و ميىن ثَخيط أأس حاتو

من ظرف ًوتيات اًعيد اًساحًل, املتواظئني مع مافيا ظناػة دكيق  الافساد املتؼمد ًلأسٌلك-0

لاهون ًفرض أأل ثوخو اإىل مؼامي دكيق اًسمم, اإل اًمكيات اًفاسدة اًسمم7 ػىل اغتحار أأن اً

واخملَفات اًسمىية اًناجتة غن مؼامي اًتعحري وغن الاس هتالك, و ادلافع الأسايس من وراء ذكل 

ظحؼا, ىو أأن دكيق اًسمم ًدر أأرابحا ظائةل ملارهة ابملتاحرة ابًسمم اًعري املوخو ًالس هتالك7 

فسادىا معدا, مبوحة حيث ثغادر اًضاحنات  املوائن و يه َلةل جمكيات اًسمم املذهورة تؼد اإ

ذا ما مت وضف أأمر اًضاحنات, ل ثمت  واثئق مزورة ثؤند أأهنا موهجة اإىل الاس هتالك ادلاخًل, واإ

فساد اًؼمدي, من خالل ػدم  مساءةل اًسائلني ثضلك خدي, غن حيثيات ثؼرض اًمكيات ًالإ

 فروضة ٌَحفاظ ػىل اًعراوة, من كبيي حشهنا يف ظنادًق واس تؼٌلل اًثَج7ثرًبدىا واًزتام املساظر امل

و ػدم اخضاغيا ًؼمَية وزن حليلية, تي و الانتفاء يف  اًتالغة يف مزيان اًضاحنات اًعيرجيية-4

 اًىثري من احلالت تتلدير وزن اًضحنات اًسمىية اًيت حتمَيا7
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احلليلة املععادة من ظرف اًسفن و اًحواخر, و  اًتالغة يف معَية اًترصحي ابًمكيات اًسمىية-7

اىل ثواظئ مفضوح من ظرف معاحل رمسية يف اًلعاع مع ىذه اٌَوتيات, من  ابلأساسىذا ًؼود 

يات املراكبة يف املوائن وػىل اًعركات7  ً  خالل ػدم ثفؼيي أ

 41املايض, ل و لك ىذه اًنوازل ثؤندىا معَية اثالف اًسَعات اًؼمومية ابدلاخةل يف صير هومفرب 

ظنا من اًسمم تؼد ضحعيا من كبي ادلرك املَيك, يف صاحنة اكهت وهجهتا مؼمي دلكيق اًسمم 

مبدًنة اًؼيون7 حيث أأوكف كائد احلاحز اًربي اجلدًد, اًضاحنة وظاًة سائليا ابًواثئق, ًيتفاخبأ تبأهو 

الك, وملا كام تتفتيش ل حيمي سوى "وظي مغادرة امليناء" وفيو أأن اًمكية مسم ظري موخو ًالس هت

اًضاحنة, س يىتضف أأن الأظنان اًؼرشون, حشنت ثضلك غضوايئ وغري ظاحلة ًالس هتالك, 

 ًيؼرتف اًسائق يف الأخري تبأن وهجهتا احلليلية يه مؼامي دكيق اًسمم مبدًنة اًؼيون7

 ًويب امليناء اجلدًد ابدلاخةل

"ًويب امليناء اجلدًد ٌدلاخةل", و اًيت ثلوم تترصًف  اهنا اجملموػة املؼروفة يف الأوساط املينية احملَية تـ

مادة اًرسدين خارج اًلاهون و تدون أأدىن مراكبة, ًيضق ظًرلو مبارشة حنو أأحد املعاهع ابًؼيون من 

هل اىل دكيق مسم  .أأخي حتًو

 فلط فان أأفرادا من ىذه اجملموػة، أأي "ًويب امليناء اجلدًد ٌدلاخةل" ميَىون حععا من ًالإصارةو 

سفينة  42ظن7 و اخلعري يف الامر ىو أأن ما ثبأيت تو اًـ   0111ثلدر تـ  RSW مسم سفن اجلر

, و مرة ظاكة معاهع ادلاخةل الاس تؼاتية .0ًفوق تـ  2.و مراهة اًعيد اًساحًل اًـ  RSW اجلر

ث غن ػَيو اكن ًزاما ػىل ادلوةل املغرتية و وزارهتا يف اًعيد اًححري, أأن ثؼاجل ىذا الأمر و ثحح

هيفية ثرصًفو, و غن اجليات اًيت ستس تفيد منو, مبا ًضمن اس تدامة اخملزون, و احلفاظ ػىل اًرثوة 

ة من اًتحول اىل جمرد دكيق مسم, تدون أأدىن فائدة ػىل الاكتعاد و اًتمنية  اًسمىية اًعحراًو

ثدمري اًسَسةل احملَية, اٌَيم الا خض املالًري يف حيوب أأرابب ىذه املعاهع, و ثًَوث اًحيئة و 

 .اًغذائية اًححًرة

ل تـ  RSWسفينة حر  04فاإذا اغتربان ػىل أأكي ثلدير أأن  ظنا  211فلط يه اًيت ثححر و ل ثبأيت اإ

اًساحًل يه اًيت ثححر فلط و   مرهحا ٌَعيد 72ظنا ػىل رأأس لك اإحبار, و أأن  2011فلط, أأي 

اًسفن و املراهة ػىل رأأس لك  ىذه  ظنا فلط, تىون واردات 0121ظنا, أأي  71ثبأيت فلط تـ 
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ظن ثلًرحا؛ تيامن ل ثتؼدى ظاكة معاهع اًتعحري و اًتجميد جبية ادلاخةل وادي اذلىة ما  0111اإحبار 

من ىذا  يف املائة املتحلية 92و ىو ما ًؼين أأن  يف املائة7 0ظن, أأي أأكي من  211اإىل  711تني 

 أأل و ىو معاهع دكيق اًسمم ابًؼيون7املنتوج اًححري الاسرتاثيجي, ثرصف يف اجتاه أ خر, 

خالظة اًلول, ًوتيات ظناػة دكيق اًسمم ابثت خعرا داىٌل ػىل خمزون ثروات اًعحراء 

اًسمىية, و خدػة خمعط ىاًيوثيس اًلامئة ػىل رنزييت اًتمنية و الاس تدامة, مل ثؼد ثنعًل ػىل أأحد, 

اجلرامئ و اخلروكات, و ىذا الاس تزناف و اًاكثحة اًؼامة ٌَوزارة يه املسؤول الاول غن لك ىذه 

ني اًسمىية, أأما وزارة اًعيد اًححري فلد حتًوت  امللنن و املمهنج لأرزاق و ثروات اًعحراًو

نا ان وسميو ب "واكةل ثدمري اخملزون اًسميك", و ذكل من أأخي ارضاء  ًلأسف اًضدًد اىل ما أأرثبًأ

دهيم اًوخسة  كةل حمظوظة من اجلضؼني و امليرتني و اًس يىوابثيني و ًلعاء اجلغرافيا, اذلين وضؼوا أًأ

 ػىل ما ثحلى من ثروة مسىية ابملنعلة7

 فينيئا هلم ثروة الاخداد, و ىنيئا ًنا اًحؤس يف مدن املَح و احلىرة7
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