
 

اعمنس غاميسا تشحن يس االن:  ن ن هواء للنن  طواحي 

 
ي مورتيل باسبانيا

ن سفينة لتصديرها اىل الصحراء الغربية المحتلة غاميسا  قامت سيمنس اليوم فن ن هواء ضخمة عىل مي   .  بشحن طواحي 
  2021يوليو  6
 

ن الصورة:  . كل الفيديوهات والصور 2021يوليو  6جنوب اسبانيا ظهر  يتم تحميلها من ميناء مورتيلالهوائية  سيمنس غاميسا  طواحي 

ي وقت الحق اليوم السادس 
المرفقة بالمقال يمكن استخدامها مجانا دون حاجة اىل موافقة. ستكون تلك المواد متاحة بجودة عالية فن

 . 2021من يوليو 
كة سيمنس غاميسا للطاقة المتجددة ظهر السادس من يوليو  ن طبشحن  2021قامت شر ن سفينة الشحن  واحي  الطاقة الريحية عىل مي 

ن  اسبانيا. " جوهانس" من ميناء مورتيل جنوب  ي مزرعة رياح ضخمة انشئت مؤخرا  الهواء تثن  طواحي 
ا طالما انها ستستخدم فن جدال كبن 

ي الصحراء الغربية المحتلة. 
 فن

ي توصل بها مرصد ثروات الصحراء الغربية اليوم شعار سيم
ن الهواءنتظهر الصور الت  خالل  س غاميسا للطاقة المتجددة عىل طواحي 

ن    السفينة. عملية شحنها عىل مي 
ي تقوم فيها سيمنس غام

 وهذه هي المرة الثانية خالل أسبوع الت 
 
 
 
 

ي 
ي  المحتلة. يسا للطاقة المتجددة بعملية تصدير اىل األراضن

 وصلت سفينة الشحن نفسها اىل ميناء العيون وعىل 2021يونيو  29ففن
ن الهواءويؤكد شهود عيان من ميناء العيون انهم شاهدوا  أيضا. متنها شحنة مماثلة كانت قد نقلتها من ميناء مورتيل  يتم افراغها  طواحي 

 اليوم. من جوهانس نفس 
 

 الفيديو  أسفلالمقال مستمر 
 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=heOZBbFM1RQ&feature=emb_title 
 

ألرجح انها تنقل شحنات وعىل ا 2021اىل ميناء مورتيل صباح السابع من يوليو  "اراميس" التوام جوهانس ومن المقرر ان تصل سفينة 
 . ن تلك ال منشأ يتوقع مرصد ثروات الصحراء الغربية ان يكون  اكنر منس غاميسا الموجود ببلدة ليناريس بمقاطعة خاين يمصنع س طواحي 
ي 
ان  بعد  يوليو الخامس من  أمساىل ميناء الداخلة يوم اخرى من نفس االسطول "بريب كاونتليس"  سفينة شحن االثناء وصلت. فن

يب    تركيا. استلمت شحنتها من  ي لها م كاونتليس تفري    غلم يتستن لنر
ي ميناء العيون واتجهت اىل الداخلة الت 

يناء ذي حوض حمولتها فن
 أعمق. 

ن تم تصميم أجزاء تلك ال ي بجدور  300لمزرعة رياح ضخمة بقدرة طواحي 
كة اينيل غرين باور يتم تطويرها من طرف  –ميغاوات فن شر

كة الطاقةاإليطالية  ي يملكها ملك  ية ناريفا الريح وشر
 المغرب. الت 

. لالحتالل  غاميسا المستمر يدين مرصد ثروات الصحراء الغربية دعم سيمنس  ي  المغربر
.  متجددة. العالم بحاجة اىل طاقة  نعم،"  ي

ي تخضع الحتالل وحشر
لكن ذلك ال يعطي الحق لسيمنس غاميسا إلرسال معدات اىل أراضن

ي للصحراء الغربية " تقول سارة ايكمان من مرصد ثروات الصحراء الغربية. الرياح تلك  مزارعان  ي تكريس االحتالل المغربر
 تسهم فن

ي سبتمنر  أعلنت
وحدة من  87ا ضخما جديدا لتوفن  " توريد ونقل وتركيب وتشغيل وتجريب انها تلقت طلب 2020سيمنس غاميسا فن

ن ال كة " مزرعة بجدور للطاقة الريحية الواقعة جنوب المغرب" .  طواحي  ي ما سمته الشر
 وذلك لمدة خمس سنوات فن

ي منتصف الساحل 
ي بجدور هي مدينة تقع فن

ي ظلت تحت احتالل عسك الواقع فن
ي منذ جزء من الصحراء الغربية والت  . 1975ري مغربر

ي أنشطتها عىل الصحراء الغربية خلصت ومنذ ان انخرطت سيمنس 
ي أربعة احكامفن

ي فن اىل ان  محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبر
 الغربية. لتجارية مع المغرب ال يمكنها ان تنطبق عىل الصحراء الصحراء الغربية والمغرب بلدان "منفصالن ومتمايزان" وان التعامالت ا

ي وقت مبكر من هذا العاموتم استبعاد اينيل وسيمنس 
ي انتهاك قواعد مدير أصول خاص  أكنر من قبل  فن

وي    ج بسبب مساهمتهما فن ي النن
فن

ي الصحراء 
 الغربية. القانون الدوىلي فن

ي بان المغرب ال يملك ال السيادة عىل الصحراء  2005ومنذ العام 
ي مرارا احكاما تقضن أصدرت محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبر

لمان اال الغربية وال أي تفويض إلدارتها ووصفت  ي النر
ي مصالح األبحاث فن

بوندستاغ" الصحراء الغربية عىل انها ارض »تحادي األلمابن
ي اإلقليم دليال عىل انتهاك اتفاقية جنيف.وعىل محتلة

ت سياسة االستيطان المغربية فن ي الدوىلي  واعتنر
ذلك النحو ينطبق القانون اإلنسابن

ي الحفاظ عليه. 
كة سيمنس غاميسا فن  هنالك.  ذاك هو الوضع الذي تساهم شر

ي الصحراء الغربية المحتلة مجهزة بولمزيد من الدقة فان  
ن كل مزرعة رياح فن كة سيمنسطواحي  .  وعىل الرغم من االنشغاالت الريحية شر

كة الهندسية األلمانية  ن فان الشر ايدة للمساهمي  ن ي اإلقليمالمن 
عية أنشطتها فن  . ال تزال تتهرب من تلك األسئلة المتعلقة بشر



اير كانت اخرة مر  ي فنر
ي يونيو  2021ة يراسل فيها مرصد ثروات الصحراء الغربية سيمنس غاميسا فن

. تفادت 2020فيما راسل اينيل فن

ي فوقه وكذا عن حق الشعب  اإلجابة عن اسئلتنا المتعلقة بالطبيعة القانونية لإلقليم والطبيعة القانونية للتواجد المغربر
ن كتي   كلتا الشر

ي اتخاذ 
 ضاياهم بأنفسهم. قرار لقالصحراوي فن

كيب  ي متكامل للطاقة الريحية والذي يسىع لن  وع مغربر
ي بجدور هي جزء من مشر

ي خمس  850مزرعة الرياح فن
ميغاوات من طاقة الرياح فن

ي تسكراد بالقرب من العيون.  سيوفر الحق
ي بجدور وفن

ي الصحراء الغربية المحتلة فن
ي المغرب بينما توجد اثنتان فن

الن حقول. ثالثة منها فن
وع المخطط لها.   نصف سعة المشر
ي األساس 

ن تسكراد  100طاقة بقدرة  إلنتاجتم تصميم حقل بجدور فن ن كان  المسىع من حقل عي  ي حي 
ميغاوات  300 إلنتاجميغاوات فن

 ميغاوات  300. لكن يبدو ان االمر قد تغن  حيث ستبلغ قدرة حقل بجدور 
وع الطاقة المتكامل هذا العام  ي العام 2012تم طرح مشر

ي المغرب  2015. وفن
ي للكهرباء فن

فوز  مجمع سيمنس اعلن المكتب الوطتن
 غاميسا وانيل غرين باور و ناريفا بالعروض  . 

كة سيمنس غاميسا  ن الريحية 2017العام افتتحت شر ي طنجة شمال المغرب كجزء من صفقة  مصنعا للطواحي 
الرياح الخمسة  مزارعفن

ن ويتوقع مرصد ثروات الصحراء الغربية ان يتم نقل شفرات ال  من المصنع اىل بجدور .  طواحي 
قيم  قيم    (Imo 9815343 )تحمل السفينتان جوهانس الحاملة للن  م الهولندي بينما العل  (Imo 9815329)واراميس الحاملة للن 

كة نفسها كانت  كة الشحن األلمانية بريزا . الشر تغاىلي . وجميعهم جزء من اسطول شر  9وراء تحمل السفينة بريب كاونتلس العلم النر
ن  ي تنتج اليوم  50زرعة رياح بفيم الواد بقدرة من اجل بناء م 2013و  2012شحنات موثقة لصالح سيمنس غاميسا العامي 

ميغاوات والت 
ي الصحراء الغربية بشكل مخالف للقانون 

كة الفوسفات المغربية المملوكة للدولة الدارة صناعة الفوسفات فن ي تحتاجها شر
كل الطاقة الت 

ي ذلك الوقت لكنه لم يتلف  
كة الشحن فن  أي رد . الدوىلي . كتب مرصد ثروات الصحراء الغربية لشر

ي وقت الحق اليوم ، يمكنكم تحميلها مجانا 
 سيتم نشر صور عالية الجودة فن

 
 
  
 
 


