كارثة خزان صافر البحرية
المحتملة :أخطر أزمة بيئية ُتهدد اليمن
ٌصرف الصراع الدائر فً الٌمن االنتباه عن حوادث التلوث البٌئً التً وقعت أو ٌمكن أن تحدث على
األراضً الٌمنٌة .ولعل أهم قضٌة تلوث تثٌر قلق الٌمن والمناطق الساحلٌة المجاورة له هً خزان النفط
العائم “صافر” الذي ان أُض ّر ستشهد المنطقة أزمة اٌكولوجٌة وبٌئٌة غٌر مسبوقة .تعالج هذه الورقة آثار
الصراع على السٌاسات الخاصة بالخزان “صافر” وتقدم طرق ممكنة لتخفٌف كارثة مقبلة.

تقع الجمهورٌة الٌمنٌة فً جنوب غرب شبه الجزٌرة العربٌة وتبلغ مساحتها نحو
 555ألف كٌلومتر مربع ،وتحدها من الشمال المملكة العربٌة السعودٌة ومن الشرق
سلطنة عمان .وٌحدها أٌضا ً خط ساحلً طوٌل ٌبلغ طوله نحو  25255كٌلومتر ٌطل
على مٌاه البحر األحمر من الغرب وخلٌج عدن وبحر العرب من الجنوب .وٌعٌش
حوالً  ٪38من سكان الٌمن فً المناطق الرٌفٌة حٌث تشكل الزراعة وصٌد األسماك
المصدر الرئٌسً للدخل.
تتسم الطبٌعة الجغرافٌة للٌمن بتنوع التضارٌس .وهً تنقسم إلى خمس مناطق
رئٌسٌة :المرتفعات الجبلٌة ،والهضاب ،والسهول الساحلٌة ،والصحاري ،والجزر.
وقد منح هذا التنوع فً الطبٌعة الجغرافٌة البالد مجموعة متنوعة من البٌئات الطبٌعٌة
ودرجة عالٌة من التنوع البٌولوجً البٌئً .وقد تعرض الٌمن للعدٌد من الضغوط التً
تسببت فً مشاكل بٌئٌة ٌرتبط معظمها بالزٌادة المطردة فً النمو السكانً ،وتركز
السكان فً المدن نتٌجة الهجرة الداخلٌة والفقر والبطالة ،باإلضافة إلى القصور فً
تنفٌذ التشرٌعات البٌئٌة ،ونقص الوعً البٌئً والتصحر والتلوث.
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ٌُعتبر الٌمن من أفقر الدول فً العالم .فهً دولة ذات دخل منخفض ٌعٌش نحو ٪05
من سكانها تحت خط الفقر .وتعٌش فئة كبٌرة من السكان فوق خط الفقر بشكل هامشً
ولكنها عرضة للصدمات االقتصادٌة والطبٌعٌة .وٌعانً الٌمن من مشاكل داخلٌة
عدٌدة ،منها الفساد والبطالة وندرة المٌاه وانعدام األمن الغذائً.

أثر الصراع على البيئة

انخرطت الحكومة الٌمنٌة فً الفترة بٌن عامً  2550و 2505فً ست موجات
قصٌرة من الصراع مع الجماعة الحوثٌة المسلحة فً محافظة صعدة الشمالٌة .بٌد أن
هذا الصراع عاد للظهور مجدداً فً أواخر عام  2500وأوائل عام  2505عندما بدأ
الجماعة الحوثٌة المسلحة فً االنتشار والسٌطرة تدرٌجٌا ً على العاصمة الٌمنٌة
صنعاء ومحافظات أخرى .وقد أدى هذا إلى تدخل تحالف بقٌادة السعودٌة اضطلع
بشن غارات جوٌة ضد أهداف تابعة للحوثٌٌن ،وعقب ذلك تصاعدت الحرب األهلٌة
فً جمٌع أنحاء البالد.
و َّقعت الجمهورٌة الٌمنٌة العدٌد من االتفاقٌات الدولٌة المتعلقة بحماٌة البٌئة ،بما فً
ذلك اتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار ،التً تحد من التلوث البحري ،وتضع إطار
قانونً لجمٌع األنشطة البحرٌة والمالحٌة ،واالتفاقٌة الدولٌة لمنع التلوث الناجم عن
السفن  (MARPOL).وقد سعت الحكومات المتعاقبة إلى المشاركة فً الجهود
الدولٌة الرامٌة إلى حماٌة البٌئة البحرٌة الٌمنٌة.
قبل الحرب ،شهدت الجهود الٌمنٌة لحماٌة البٌئة تحسنا ً بطٌئا ً نتٌجة لنقص الوعً
العام ،وعدم امتثال المنشآت الصناعٌة الخاصة والحكومٌة للقوانٌن البٌئٌة القائمة،
وضعف الرقابة الحكومٌة .وقد تفاقمت الرإٌة غٌر الواضحة وعدم التزام الحكومات
المتعاقبة بالسٌاسة البٌئٌة بسبب اآلثار غٌر المرغوب فٌها لألنشطة البشرٌة.
على الرغم من وجود قوانٌن تهدف إلى حماٌة البٌئة (على سبٌل المثال ،القانون رقم
( )22لسنة 0995م بشؤن حماٌة البٌئة؛ والقانون رقم ( )02لسنة 2550م بشؤن حماٌة
البٌئة البحرٌة من التلوث) ،كانت الحكومة أضعف من أن تتمكن من تنفٌذها أو إنفاذها
على النحو المطلوب .فضالً عن أن الدعم المالً للحكومة هو أهم عامل ٌإثر على
القدرة المإسسٌة على حماٌة البٌئة فً الٌمن .وٌعتمد الٌمن على تبرعات المنظمات
الدولٌة (مثل البنك الدولً ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائً ،وصندوق البٌئة العالمً،
ومنظمة األغذٌة والزراعة) من أجل تقدٌم الدعم لمواجهة المشاكل البٌئٌة .وقد أدت
الحرب األهلٌة الحالٌة إلى تفاقم البٌئة المتدهورة بالفعل وتحول الدعم الدولً من
القضاٌا البٌئٌة إلى القضاٌا اإلنسانٌة .وقد أثر ذلك سلبا ً على الموائل البٌئٌة المهددة،
وأوقف جمٌع الجهود والمشارٌع الرامٌة إلى حماٌة البٌئة فً الٌمن.
خالل فترة الحرب ،تضعف القدرة على إنفاذ التشرٌعات بسبب غٌاب مإسسات الدولة
أو إدارتها الحد األدنى من الخدمات ،نظراً إلى أن الحرب تإدي إلى حشد معظم
موارد الدولة وقوتها العاملة .وتكرس جمٌع موارد البالد المالٌة واالهتمام بالحرب
بدالً من االضطالع بؤنشطة من شؤنها حماٌة البٌئة .وقد أدى ذلك إلى التهاون فً تنفٌذ
السٌاسات البٌئٌة الوطنٌة وخطط العمل االستراتٌجٌة .فضالً عن أن ذلك ٌإثر على
موظفً المإسسات والحوافز المالٌة للعاملٌن فً مجال حماٌة البٌئة.
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خزان صافر :كارثة على وشك الحدوث
ٌصرف الصراع الدائر فً الٌمن االنتباه عن حوادث التلوث البٌئً التً وقعت أو
ٌُحتمل أن تحدث على األراضً الٌمنٌة .ولعل أهم قضٌة تلوث تثٌر قلق الٌمن

والمناطق الساحلٌة المجاورة له (المملكة العربٌة السعودٌة ،والسودان ،وإرٌترٌا،
وجٌبوتً ،والصومال ،ومصر ،واألردن ،وفلسطٌن) هً خزان النفط العائم "صافر"
الذي ٌرسو على بعد  3كٌلومترات قبالة مٌناء رأس عٌسى على الساحل الغربً
للٌمن ،وٌبعد  25كٌلومتراً شمال مدٌنة الحدٌدة .شٌدت الٌابان الناقلة أحادٌة الهٌكل
عام  0992واستخدمتها لمدة  05سنوات كناقلة عمالقة للنفط الخام تحت اسم "إٌسو
جابان ".وفً عام  ،0932تحولت الناقلة التً تبلغ سعتها  8.0ملٌون برمٌل إلى
وحدة تخزٌن وتفرٌغ عائمة تحمل اسم "أف أس أو صافر ".
ً
كان خزان صافر ٌستقبل ما ٌربو من  055ألف برمٌل من النفط الخام ٌومٌا من
حقول نفط مؤرب قبل أن ٌتم تحمٌلها إلى ناقالت التصدٌر .وتقع هذه الناقلة بالقرب من
أهم الموائل البحرٌة الٌمنٌة وأكثرها حساسٌة من الناحٌة البٌئٌة .ومن المعروف أن
الشعاب المرجانٌة وأشجار المانغروف والشواطئ الرملٌة وموائل أحواض الملح
الطبٌعٌة هً من أهم خصائص هذه المناطق الساحلٌة .وٌشمل ذلك غابات المانغروف
الكثٌفة التً تمتد بطول  8.5كٌلومتر مربع فً شمال جزٌرة كمران ،التً صنفت
باعتبارها محمٌة طبٌعٌة عام ،. 2559
فً الوقت الراهنٌ ،تم تخزٌن حوالً  0.0ملٌون برمٌل من النفط الخام فً خزان
"أف أس أو صافر" الذي بدأت عالمات خطٌرة من الصدأ تظهر علٌه ،على الرغم
من أنه منذ بداٌة الحرب عام  2505لم ٌجرى علٌه أي صٌانة .وقد أفادت التقارٌر أن
شركة "صافر لعملٌات االستكشاف واإلنتاج" ،المالكة والمشغلة لخزان "أف أس أو
صافر" العائم ،خفضت نفقات الصٌانة فً عام  2508ألنها كانت تخطط لبناء
خزانات تخزٌن أرضٌة من شؤنها أن تصبح جاهزة للعمل بحلول نهاٌة عام ،2505
والتخلص من الناقلة التً استمرت فً العمل على مدار  05عاما ً .ومن ثمٌ ،عتبر
خزان "أف أس أو صافر" غٌر مإهل منذ عام  2502نتٌجة عدم إجراء الصٌانة
والفحوصات الالزمة) .
ومن شؤن وقوع أي حادثة تسرب أن ٌتسبب فً بقعة نفطٌة ٌمكن أن تتسع لتصل إلى
الموائل البحرٌة والساحلٌة الحساسة المجاورة .وتشٌر التقدٌرات إلى أن التسرب
النفطً ٌفوق أربع أضعاف حادثة التسرب النفطً التً وقعت عام  0939بسبب ناقلة
النفط "إٌكسون فالدٌز" بوالٌة أالسكا فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة .عندما ٌتسرب
النفط من الناقلة ،فإنه ٌنتشر على سطح البحر وٌشكل طبقة رقٌقة تسمى بقعة نفطٌة.
وتتحكم درجة حرارة البحر وطبٌعة النفط فً كثافة تلك البقعة وكذلك فً سرعة
انتشارها .وبالرغم من أن جزء من البقعة النفطٌة سٌتبخر ،ال سٌما المكونات الخفٌفة
ذات الوزن الجزٌئً المنخفض؛ فإن أجزاء أخرى ستذوب فً الماء أو تتحول إلى
مُستحلب وتتشتت فً عمود الماء كقطرات المٌاه .أما البقٌة فستصل إلى الساحل مما
ٌسبب مشكلة بٌئٌة خطٌرة.
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اآلثار البيئية لخزان صافر
ٌتمٌز الشرٌط الساحلً فً الٌمن بمجموعة متنوعة من الموائل التً تدعم المجتمعات
الساحلٌة نظراً ألهمٌتها البٌئٌة واالقتصادٌة الكبٌرة .وٌمكن أن تتسبب الكمٌة الهائلة
من النفط المتوقع تسربها فً كارثة إنسانٌة وبٌئٌة تلقً بظالل وخٌمة على التنوع
البٌولوجً لحوالً  005جزٌرة ٌمنٌة فً البحر األحمر وتإثر على الشعاب المرجانٌة
وأشجار المانغروف والشواطئ الرملٌة والطٌنٌة ومزارع األسماك وغٌرها من
ً
إضافة إلى مئات اآلالف من المجتمعات الٌمنٌة
الموائل البرٌة والبحرٌة،

الساحلٌة .فبسبب البقعة النفطٌة الطافٌة تلك ،لن ٌحدث تبادل فً األكسجٌن بٌن
الهواء والماء (وهً عملٌة مهمة للحٌاة البحرٌة) ،وسٌتعذر وصول الضوء إلى
الكائنات المنتجة التً تعتمد إنتاجٌتها األساسٌة على عملٌة التمثٌل الضوئً ،وهو ما
سٌإثر بدوره على الكائنات المستهلكة أٌضا ً التً تعتمد سلسلتها الغذائٌة على تلك
الكائنات المنتجة .وعندما تصل بقعة النفط إلى شواطئ البر الرئٌسً أو الجزر
المنتشرة فً البحر األحمر ،فسوف تتسبب فً أضرار فادحة بالموائل البحرٌة
الساحلٌة ،بما فً ذلك أشجار المانغروف والشعاب المرجانٌة.
ستتؤثر كائنات عدٌدة إما بسبب امتصاصها للمعادن النفطٌة السامة الموجودة فً المٌاه
أو ألنها ستصبح مغمورة كلٌا ً بالنفط .وسوف ٌتعرض  85000نوع تقرٌبا ً (مالٌٌن
األصناف البحرٌة) من الكائنات الحٌة الساحلٌة فً الٌمن للخطر بسبب التلوث النفطً
المتوقع ،ناهٌك عن العدد الهائل من األنواع الموجودة فً المناطق الساحلٌة للبلدان
المجاورةٌ .تضمن ذلك حوالً  238نوعا ً من العوالق النباتٌة ،و 089نوعا ً من
العوالق الحٌوانٌة ،و 855نوع من الشعاب المرجانٌة ،و 035نوعا ً من الطحالب،
و 238نوعا ً من الطحالب الكبٌرة ،و 9أنواع من األعشاب البحرٌة ،و 20نوعا ً من
النباتات الملحٌة ،و 023نوعا ً من شوكٌات الجلد (من بٌنها  25نوعا ً من خٌار
البحر) ،و 225نوعا ً من الرخوٌات ،و 58نوعا ً من القشرٌات ،و 0أنواع من
السالحف البحرٌة المهددة باالنقراض ،و 929نوعا ً من األسماك ،و 052نوع من
الطٌور البحرٌة ،كل هذه األنواع باتت مهددة بسبب التسرب النفطً الذي قد ٌنتشر
على طول ساحل البحر األحمر فً الٌمن .
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اآلثار االجتماعية واالقتصادية للتسرب النفطي
ٌُعد قطاعً األسماك والزراعة مصدرٌن رئٌسٌٌن لالقتصاد الٌمنً وسبل العٌش.
وكالهما من أكثر القطاعات الواعدة التً توفر فرص عمل وتحقق تنمٌة اقتصادٌة
للمجتمعات الفقٌرة .إذ تعتبر سهول تِهامة على الساحل الغربً (بمحاذاة البحر
األحمر) إحدى المناطق الزراعٌة المهمة على الصعٌد الوطنً .وقال عبد القادر
الخراز إن أكثر من ثالثة مالٌٌن مزارع فً تهامة سٌتؤثرون بسبب بقعة النفط التً قد
تلوث أراضٌهم الزراعٌة .عالوة على ذلك ،تعتمد نسبة كبٌرة من سكان الٌمن على
قطاع األسماك وفً حال وقوع الكارثة سوف تواجه هذه الفئة مخاطر اجتماعٌة
واقتصادٌة.
ٌعمل أكثر من نصف ملٌون ٌمنً فً القطاع السمكً ،منهم  38ألف صٌاد ممثلون
فً  085جمعٌة صٌد .وتشٌر التقدٌرات إلى أن أكثر من  035555من العاملٌن فً
هذا القطاع (بما فً ذلك  09ألف صٌاد تقرٌباً) قد ٌخسرون وظائفهم إذا حدثت
الكارثة .وفقا ً إلحصاءات منصة "حلم أخضر" ،فإن حوالً  022ألف صٌاد وعامل
من المجتمعات الساحلٌة فً الٌمن سوف ٌفقدون وظائفهم ومصدر دخلهم بعد تدمٌر
موائل  355ألف طن من المخزون السمكً الٌمنً فً مٌاه البحر
األحمر . ,سٌعانً قطاع السٌاحة أٌضا ً بشدة بسبب كارثة التلوث تلك ،وهو ما
سٌسفر عن فقدان آالف الوظائف األخرى .وسٌإدي كل ما سبق إلى ارتفاع معدالت
البطالة ،وتفاقم المجاعة ،وانهٌار األوضاع االقتصادٌة للمجتمعات الساحلٌة.
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تكلفة التعافي الباهظة
بمجرد حدوث الكارثة ،ستكون هناك حاجة لمزٌ ٍد من الجهد والمال والوقت لمنع بقعة
النفط من الوصول إلى الموائل الساحلٌة ولمعالجة وإعادة تؤهٌل هذه الموائل .فمن
أجل التصدي لِبقعة النفط فً البحرٌ ،مكن اللجوء إلى السفن والطائرات لرش مشتتات
كٌمٌائٌة لتسرٌع عملٌة االستحالب الطبٌعٌة .تجدر اإلشارة هنا إلى ضرورة استخدام
المشتتات منخفضة السمٌة لتجنب تسمم الكائنات البحرٌة .مع ذلك ،فإن هذه العملٌة
لٌست فعالة فً حالة النفط الخام الثقٌل أو مساحات التسرب الكبٌرة التً تتطلب مزٌداً
من السفن والطائرات ) .لذاٌ ،مكن احتواء بقعة النفط الطافٌة ،أو تحوٌل مسارها،
من خالل استخدام حواجز عائمة ثم البدء فً رش المذٌبات على المنطقة التً ٌتم
جمعها فٌها .أما ثالث طرٌقة ٌمكن اللجوء إلٌها لمعالجة االنسكابات النفطٌة فً البحر
فتتمثل فً استخدام األجهزة الساحبة لبقع النفط) ، (slick-lickersوهً عبارة عن
طوق متصل مغطى بمادة ماصة ٌتم غمسه فً البقعة النفطٌة الستخراج النفط من
البحر .لكن هذه الطرٌقة ال تجدي نفعا ً أٌضا ً فً حالة تسرب كمٌات كبٌرة من النفط.
قبل الحرب الدائرة حالٌا ً فً الٌمن ،كان لدى شركة صافر لعملٌات االستكشاف
واإلنتاج مروحٌة معتمدة وزورقً سحب تتضمن مهامها المشاركة فً رش المشتتات
فً حال وقوع حوادث تلوث نفطً .لكن كل هذه الزوارق غادرت البالد حٌنما اندلعت
الحرب .وتم التخلص من المشتتات الكٌمٌائٌة بعد انتهاء مدة صالحٌتها .
عندما ٌصل النفط إلى الساحلٌ ،جب على السلطات والهٌئات التابعة للحكومة
المسارعة إلى تنفٌذ إجراءات طارئة أخرى لتجنب الوصول إلى وضع كارثً .قد
تلحق الخصائص السامة للنفط أضراراً بالكائنات الساحلٌة وقد تتسبب فً اختناقها.
تتطلب عملٌة تطهٌر الشواطئ من البقع النفطٌة عدداً كبٌراً من االختصاصٌٌن
والمتطوعٌن إضافة إلى تكالٌفها الباهظة .وتعتمد أسالٌب تطهٌر الشواطئ على طبٌعة
الساحل نفسه (سواء أكان صخري أم رملً أم طٌنً) ،وال تسفر اإلزالة المادٌة للنفط
نفسه من الشاطئ سوى عن تطهٌر جزئً فحسب ،وٌنتج عن تلك العملٌة كمٌة كبٌرة
من المخلفات الملوثة بالنفط .عالوة على ذلك ،فإن إزالة الشواطئ الملوثة تعنً أن
العدٌد من الموائل الساحلٌة التً تعد موطنا ً آلالف الكائنات الساحلٌة سوف تتدمر .لذا
ٌمكن اللجوء أٌضا ً إلى المعالجة الحٌوٌة من خالل استخدام بكتٌرٌا تقوم بتحلٌل المواد
النفطٌة.
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تتطلب االنسكابات النفطٌة ،سواء أكانت فً البحر أم عندما تصل إلى الساحل ،تكالٌف
مرتفعة للغاٌة من أجل معالجتها ،وال ٌمكن لكثٌر من الدول -كالٌمن -تحمل هذه
التكالٌف حتى فً أوقات السلم .حالٌاً ،استنزفت الحرب معظم موارد البالد المالٌة،
حتى تلك المخصصة لمواجهة أيّ حوادث غٌر مسبوقة .وفقا ً لتقدٌرات مركز الخراز
لالستشارات البٌئٌة ،تصل التكلفة اإلجمالٌة لِتطهٌر وإعادة تؤهٌل الموائل الساحلٌة
المتضررة واستعادة تنوعها البٌولوجً إلى ما ٌزٌد عن  50ملٌار دوالر أمٌركً .وقد
أضاف الخراز ،الرئٌس السابق للهٌئة العامة لحماٌة البٌئة ،أن خزان صافر كان
مإمنا ً علٌه بمبلغ  055ملٌار دوالر لمواجهة أيَّ حوادث مستقبلٌة .لكن الٌمن لم ٌدفع
أقساط التؤمٌن منذ اندالع الحرب ،مما أدى إلى خسارة مبلغ التؤمٌن الذي كان ٌمكن
استخدامه للمساعدة فً مواجهة هذه الكارثة المحتملة.

إضافة إلى ذلكٌ ،قع خزان صافر والموائل المعرضة للخطر المحٌطة به فً منطقة
مواجهة حاسمة بٌن طرفً النزاع .ولهذا ،سٌكون من الصعب تطبٌق أيَّ إجراءات
طارئة ٌنبغً اتخاذها مستقبالً ،فً حال وقوع أيَّ حوادث محتملة ،ألن أحداً لن
ٌخاطر بالذهاب إلى المناطق الملوثة التً تقع فً دائرة النزاعٌ .مكن استنباط هذه
الصعوبة عندما نعلم أن أ ٌّا ً من طرفً النزاع لم ٌسمح لفرق األمم المتحدة المتخصصة
بالوصول إلى الخزان لتقٌٌم وضعه وإٌجاد طرٌقة أفضل لتجنب أيّ كارثة محتملة ،أو
السماح باالستعانة بخزان آخر لنقل النفط من الخزان صافر إلٌه .ادعى كال الطرفٌن
المتحاربٌن أنهما منحا تلك الفرق التصارٌح الالزمة ،لكن ال ٌزال النزاع محتدما ً حول
ُحصلة من النفط المباع .قد ٌإدي التؤخر فً
من ٌجب أن ٌحصل على األموال الم َ
الوصول إلى المناطق المتضررة إلى امتداد التلوث النفطً لٌصل إلى البلدان
المجاورة ،وهو ما ٌزٌد من مساحة البٌئة البحرٌة التً ٌمكن أن تتضرر بفعل
االنسكابات النفطٌة.
وعلٌه ،فثمة حاجة ملحة لتوجٌه كافة الجهود نحو تجنب وقوع كارثة قد تنتج عن
الحالة المتدهورة لخزان صافر الذي لم ٌخضع للصٌانة .وٌجب البدء بإجراء فوري
ٌتمثل فً نقل النفط المخزن فً الناقلة إلى ناقلة أخرى ثم الشروع بعد ذلك فً أعمال
الصٌانة على وجه السرعة .وٌنبغً على األمم المتحدة والمنظمات الدولٌة األخرى
الضغط على أطراف النزاع إلجبارها على احترام الجهود الدولٌة والوطنٌة المبذولة
للحٌلولة دون وقوع كارثة وشٌكة.

شكر وامتنان
أود أن أُعرب عن بالغ امتنانً للدكتور عبد القادر الخراز ،الرئٌس السابق للهٌئة
العامة لحماٌة البٌئة ،والدكتور عبدالغنً جغمان ،الخبٌر الجٌولوجً البارز ،والدكتورة
مرٌم طاهر ،التً تشغل منصب مدٌر عام التخطٌط واإلحصاء فً وزارة الثروة
السمكٌة ،على المعلومات القٌِّمة والوثائق الضرورٌة التً قدموها لدعم هذه الورقة.

