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 ثروتنا البحرية من منظور التنمية املستدامة

 2018نوفمبر  4في جريدة أخبار الخليج بتاريخ نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

سواء قرأنا ذلك من خالل دراسة أو من خالل إحصاءات أو لم نقرأ فإن الجميع 
متفق على أن ثروتنا البحرية من أسماك وقشريات ورخويات تسير نحو 

من  االضمحالل، وأنه ربما نستيقظ يومًا لنعلن أن مياه الخليج العربي غدت
البحار الميتة التي ال توجد بها كائنات بحرية يمكن أن تؤكل أو تنمو 

 وتستثمر.

وإن كنا ال نريد أن نصل إلى هذا المستوى من السلبية التي أشارت إليها آخر 
من ثروتنا البحرية، إال إنه  %90دراسة نشرت وذكر فيها أننا خسرنا حوالي 

وهذا خبر ال بأس به إن  %10لي يمكننا أن نقول إننا ما زلنا نحتفظ بحوا
تحركنا بصورة مستدامة لتطوير وتنمية هذه الثروة، وقمنا بوضع الخطط 
واالستراتيجيات وفقًا لمنهجية التنمية المستدامة بهدف المحافظة على 
هذه الثروة المتبقية لدينا، فجميعنا يعلم أننا في البحرين لم تتبق لدينا 

 ثروة التي تعيش في البحر.ثروة طبيعية اليوم إال هذه ال

ونحن نعلم أن البحرين ُتعد من أولى الدول التي صادقت على أهداف التنمية 
وبدأت الدولة في وضع خططها واستراتيجيتها وفقًا  2030المستدامة 
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لتلك األهداف، ومن ثم فإن المحافظة على البحر والثروات البحرية تعد أحد 
ق العالم على المحافظة عليها، وهو أهداف التنمية المستدامة التي اتف

 الهدف الرابع عشر.

لذلك فإن كانت الدولة تريد أن تحافظ على هذا المورد بطريقة مستدامة 
فإنه ينبغي لها أن تعمل وفق األبعاد الرئيسية للتنمية المستدامة، وهي: 

سي، ا البُعد المؤسالبُعد االقتصادي، والبُعد االجتماعي، والبُعد البيئي، وأخيرً
 ودعونا نبدأ بالبُعد المؤسسي أوالً ثم نأتي لبقية األبعاد األخرى.

 

 أوالً: األبعاد المؤسسية

الحوكمة أو البُعد المؤسسي جزء أصيل من التنمية المستدامة، إذ يصعب 
تنفيذ أي خطوة أو إجراء من غير وضع البُعد المؤسسي في الحسبان، لذلك 

 فإنه يجب:

وهذا ال يعني فقط إنشاء إدارة في وزارة البحرية؛ . تفعيل إدارة الموارد 1
لمراقبة وتقييم الثروة البحرية ومخالفة المخالفين ووضع الغرامات وما إلى 
ذلك وهذا في الحقيقة موجود، ولكن نعتقد أنه آن األوان لتغيير نمطية 
العمل في هذا الحقل الذي يعتبر اليوم من أهم مصادر الثروة لمملكة 

لخروج من إطار إدارة حل األزمات والمشكالت الوقتية وإدارة ردود البحرين، وا
األفعال السريعة إلى إدارة الخطط واالستراتيجيات القصيرة والبعيدة 
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المدى، فإن تمكنّا من أن نتحول إلى هذه النمطية في اإلدارة فإننا نكون 
 بالفعل قد بدأنا نسير في الخطوات الصحيحة في اإلدارة.

اتيجية متكاملة للمحافظة على الثروة البحرية؛ على أن تُرسم . وضع استر2
 هذه االستراتيجية على ثالثة مبادئ ودالئل ومؤشرات، وهي كالتالي:

. واقع الحال: يجب أن يدرس واقع الحال بصورة عملية واقعية وموضوعية أ
ومن غير تزييف للحقائق، فنحن فعاًل نعاني من شح في الموارد البحرية 

كية، وهذا يجب أن يبنى على أرقام وإحصاءات دقيقة وحقيقية، والسم
وليس بصورة عشوائية فوضوية، مع المقارنة بواقع عملية الصيد وعدد 

 سفن الصيد بأنواعها المختلفة وعدد الصيادين ونوعيتهم وما إلى ذلك.

 علينا يجب الحال واقع تحديد يتم وبعدما: الدافعة أو الضاغطة القوة  .ب
رس كيف يمكن أن يؤثر فينا هذا الواقع سواء على المدى القصير أو ند أن

البعيد، ويجب أن نجيب على السؤال الذهبي هنا: هل يمكن بناء على هذه 
المعطيات أن تنقرض الثروة البحرية في المستقبل القريب أو البعيد؟ 
بمعنى أنه يجب أن نضع عديدا من السيناريوهات للمستقبل القريب 

. المتشائم والمتفائل، حتى نعرف إلى أين يقودنا واقع الحال الذي والبعيد.

 نعيشه.

. االستجابة: وبعد أن نحدد كل المعطيات والسيناريوهات ونقوم ت
بتحليلها يمكننا بعدها أن نضع عديدا من المخططات التي يمكن أن 
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تسهم بطريقة أو بأخرى في وضع الحلول الناجعة في المحافظة على الثروة 
لبحرية واألسماك. علمًا أن هذه المخططات يجب أن تحدد الطرق الناجعة ا

بطريقة يمكن للمشرّع أن يصدر بناء عليها التشريعات المناسبة لحل 
مشكلة ما يمكن أن تواجه متخذ القرار سواء اليوم أو الغد، وكذلك فإن هذه 

ن المخططات يجب أن يتم صياغتها بطريقة يستطيع من خاللها المنفذ أ
ينفذ كل ما جاء فيها، ما يعني أن الخطط ال توضع لمجرد أن تكتب وتوضع 

 على الرف للزينة بل توضع وترسم للتنفيذ الفعلي.

 .الصيد عملية في تتحكم وقوانين المناسبة التشريعات إصدار  .3

 سواء الرخصة، بسحب المخالفات من نوعية بأي المخالفين معاقبة  .4
الصيد أو نوعية الشباك أو األساليب المختلفة  طرق في المخالفة كانت

 للصيد.

فإن استطعنا أن نصل إلى مثل هذا فإننا حتمًا سنكون قد وضعنا أيدينا 
على أولى خطوات التنمية المستدامة من أجل تحقيق الهدف الرابع عشر من 
أهداف التنمية المستدامة وهو تحقيق المحافظة على األسماك والثروة 

ف ذلك فأعتقد أن كل الحلول األخرى من وضع القوانين البحرية، وخال
واألنظمة ما هي إال جزء من الحلول البندولية المؤقتة التي ال تحل المشاكل 

 بطريقة مستدامة بل هي حلول ترقيعية ال تخدم أحدا.
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 ثانيًا: األبعاد االقتصادية

أن  يتضح لنا من خالل إحصاءات هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
من الناتج الوطني لتجارة  %4الناتج الوطني للثروة البحرية ال يشكل إال حوالي 

الصناعات الغذائية التي يعتمد عليها االقتصاد البحريني، لذلك يمكن أن 
؟  نتساءل هل يمكن لهذا الناتج أن يشكل فارقًا مهمًّا في اقتصاد البلد

ولكن قد يؤدي بنا ذلك بالطبع من يقرأ ذلك فإنه سيقول )ال( بكل وضوح، 
إلى تساؤل مهم، لماذا لم تتمكن البحرين بعد كل هذه السنوات أن تستثمر 

؟ أين تذهب كل هذه األسماك والرخويات  في صناعة الثروة البحرية
 ؟ ؟ أين تباع وإلى أين تذهب والقشريات، هل تباع في األسواق المحلية

يجب إعادة النظر ا اقتصادية مهمة باإلضافة إلى ذلك فإن هناك أمورً
 فيها، وهي كالتالي:

 ذكرناها التي الدراسة أشارت فقد الصيد؛ رخص موضوع في النظر إعادة  .1
 مجتمعة والبالغة الروبيان وصيد األسماك صيد رخص عدد أن إلى سابقًا

 6400 من أكثر قبل من الصيد مزاولة خاللها من يتم رخصة، 1700 حدود في
ما يعني أن عدد من يدخل البحر ومن يقوم  الوافدة، العمالة من صياد

بعملية الصيد يبلغ درجة أن البحر نفسه يعجز عن توفير كل تلك الكميات 
 من األسماك لهذا الكم الكبير من الصيادين.
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وحتى نتمكن من التحكم في هذه المعضلة فإنه يجب أن ندرس المساحة 
حويه، ومن ثم اإلقليمية المتاحة للصيد ونحسب الثقل الحيوي الذي ت

ببعض العمليات الحسابية البسيطة يمكن أن نحدد عدد الرخص وعدد 
السفن التي يمكن أن تجوب البحر وتستخرج منها الغلة المتاحة، مع وضع 
عديد من الضوابط، بمعنى آخر أن يتاح لكل سفينة مساحة من األرض التي 

المسموح  يمكنها الصيد فيها، وبذلك يمكن أن نحدد عدد السفن والرخص
بها، وكم رخصة يمكن أن تخرج من سوق صيد األسماك، علمًا أن من يخرج 
من هذه المهنة يجب أن نجد له الحل والوظيفة المناسبة سواء في مزارع 

  األسماك أو مصانع تصنيع األسماك، كما سيأتي الحقًا.

 المشاريع من وهذه األسماك؛ زراعة مشروع في واالستثمار التفكير  .2
همة التي يمكن التفكير واالستثمار فيها، وخاصة ونحن في هذه الم

المرحلة التي يتراجع فيها الثقل السمكي في األسواق، علمًا أن هذا المشروع 
يسهم في عدة جوانب اقتصادية مهمة، منها: إثراء الثروة البحرية وهذا 

مر بُعد بيئي اقتصادي، يسهم في در مبالغ كبيرة لصالح المشروع والمستث
وهذا بُعد اقتصادي، باإلضافة إلى البُعد االجتماعي إذ إن هذه المزارع 
السمكية تتيح الفرصة الكبيرة للشباب الباحثين عن العمل من الجنسين، 

مزارع سمكية في  10فمن تسحب رخصة الصيد منه له األولوية فوجود 
  .األمور من الكثير حلحلة في كبيرة بصورة ستسهم – مثالً –البحرين 
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 وفقًا وذلك البحرية؛ واألحياء األسماك لمعالجة مصانع إنشاء  .3
 هذه العالم، في المطبقة الغذاء سالمة وأنظمة األوروبي االتحاد لمواصفات

 ومشروع مختلفة، بطرق األسماك وتصنيع بتجميد تقوم المصانع
ا من األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية عديدً يتيح سوف المصانع

من تلك األسماك والقشريات المجمدة يمكن  ضًا، باإلضافة إلى أن جزءًأي
أن يتم تصديره إلى بعض الدول ومن ثم يعني ببساطة دخول العملة 

 الصعبة إلى البالد عن طريق االتجار بهذه الثروة.

 

  ثالثًا: األبعاد االجتماعية

ال يمكنه  في هذا البُعد تواجهنا معادلة تبحث عن حل، وهي: أن هذا الشعب
أن يستغني عن تناول األسماك والروبيان واألنواع األخرى من القشريات 
والرخويات، باإلضافة إلى أن عددا من األسر تعيش في قوت يومها على 
العمل في حقل الصيد، فإن منعت هذه الكائنات عن هذا اإلنسان فإنه 

في ظل  حياته ستختل، شئنا أم أبينا، فكيف يمكن أن نحل هذه المعضلة
 ؟ ظروف تقول إن هذه الكائنات في طريقها إلى الزوال

 فكرة وطرحنا االقتصادي البُعد عن تحدثنا وعندما عمل؛ فرص إيجاد  .1
ا من تلك األسر التي تعتمد في قوت عديدً أن وجدنا الرخص عدد تقليل

يومها على الثروة البحرية ستفقد وظائفها ومصدر رزقها، وهذا يمكن أن 
 ونحن –زيادة العاطلين عن العمل، ما يعني بكل بساطة يتسبب في 
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 تحقيق في نفكر أن فقط يمكن ال أنه – المستدامة التنمية عن نتحدث
 الهدف نتناسى أو وننسى البحرية الثروة على المحافظة وهو 14 الهدف

 وكذلك جوع ال بأنه المعني الثاني والهدف فقر، ال أنه على ينص الذي األول
ن الذي ينص بصورة واضحة على توفير العمل المناسب لكل الثام الهدف

فرد من المجتمع، لذلك فإننا اقترحنا حل المعضلة من جوانب اقتصادية 
أخرى وهي االستثمار في مزارع األسماك والكائنات البحرية وكذلك إقامة 

 المصانع السمكية وما إلى ذلك.

وع المحافظة على موض عن المسؤولة الجهات لجميع متكامل برنامج  .2
الثروة البحرية؛ مثل: وزارة التربية والتعليم، إذ يجب أن تشتمل مناهج 
التعليم على األساليب والوعي المناسب للمحافظة على هذه الثروة لكي 

من  صبح المحافظة على هذه الثروة جزءًيستوعب الطالب ويفهم ذلك وت
فتر االختبارات حياته ومفاهيمه وليس لمجرد سكب كل ما يتعلمه في د

في نهاية السنة. أما وزارة اإلعالم فإن دورها مهم في عملية التوعية إذ 
إنها يجب أن ترتقي بمفاهيم واتجاهات وسلوكيات المواطن والمقيم أنه 

عن شراء -مثال-من الجريمة المشاركة في قتل هذه الثروة البحرية باالمتناع 
سماك الصغيرة وما إلى ذلك من الروبيان في مواسم الحظر، أو عدم شراء األ

مفاهيم تساعد بطريقة أو بأخرى على محافظة المواطن والمقيم على 
الثروة البحرية، وكذلك يجب تحديد دور المجلس األعلى للبيئة، ووزارة 
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الداخلية وتفعيل دور المحافظات والمجالس البلدية وكل الجهات سواء 
 وع، ويجب أال ُيستثنى أحد.ذات العالقة القريبة أو البعيدة من الموض

 

 رابعًا: األبعاد البيئية

يصعب في هذا المقال التحدث كثيرًا عن الجوانب البيئية، فهي حديث ذو 
شجون، ولكن بكل بساطة إذا كنا نريد أن نحافظ على ثروتنا البحرية، فإنه 

 يجب:

 كانت صورة بأي فيها االصطياد عدم يجب التي الهشة المناطق تحديد  .1
ولو بالطرق التقليدية البسيطة، بمعنى أنه يجب تحديد مناطق يحظر  حتى

فيها الصيد لتصبح مناطق أشبه بالمحميات الطبيعية، ويجب التشديد 
في هذا الموضوع، بحيث إذا وجد مخالف فإنه يجب أن تسحب رخصته في 
الحال ومن غير غرامات أو ما شابه ذلك، إذ إن سحب الرخصة كفيل بردع 

 ن.المخالفي

 من المختلفة باألنواع الزاخرة المناطق في البحري والحفر الدفان وقف  .2
 المشاريع إقامة أو للسكن الدفان كان سواء السبب، كان أيًا البحرية األحياء

 على ينفذ الدفان على ينفذ وما الخاصة، حتى أو السياحية أو االقتصادية
ية، صدقنا ذلك أم لم البحر األحياء موت تسبب العمليتين فكلتا الحفر،

نصدق، أما في المناطق األخرى التي يمكن أن يمارس فيها عملية الدفن 
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فإنه يجب أن يتم وفق شروط محكمة غير متهاونة، علمًا أن عمليتي 
الدفان والحفر كانتا تنفذان وفق رغبات وأجندات اقتصادية بحتة في 

في البُعد البيئي في السنوات الماضية، ولكن نعتقد أنه آن األوان للتفكير 
  الموضوع.

 إذ الروبيان، صيد على مفعل هو كما البحرية األنواع صيد حظر فرض  .3
 الكنعد صيد لحظر آخر وموسم الكباكب، صيد حظر موسم نفعل أن يجب
 .البحرية الحياة إثراء في طبيعية بصورة نسهم حتى

وطبًعا هناك المساحة تنتهي والموضوع ما زال قائمًا يحتاج إلى تفعيل، 
أساليب أخرى كثيرة ومنهجيات يمكن تنفيذها لم نتمكن من ذكرها هنا 
اليوم، ولكن إن كنا نريد أن نحلحل المشكلة فإنه يجب في المقام األول أن 
نضع المخططات التي تنفذ، وبعد ذلك يمكننا أن نخطو في هذا الموضوع 

 بأي صورة كانت.

 

 


