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الـمقدمة :

يف إطــار رســالة مركــز مــداري للدراســات واألبحــاث االســتراتيجية املوجهــة لتقييــم وإنتــاج 
املعرفــة والبحــوث ونشــرها وتقــدمي االستشــارات واملعلومــات التخصصيــة واســتطالعات الــرأي 
ــة املســتويات مــن  ــي كاف ــرار واملهتمــن عل ــي الق ــول االســتراتيجية لصانع ــي واحلل ــي والعرب احملل
خــالل البحــث والدراســة وبنــاء القــدرات، فقــد قــام املركــز منــذ تأسيســه يف منتصــف عــام 2019م 
بإعــداد ونشــر العديــد مــن األبحــاث واملبــادرات السياســية والفنيــة واملؤسســية مبــا يخــدم حتقيــق 
أهــداف التنميــة املســتدامة يف مجــال القضايــا الوطنيــة واإلقليميــة والعالقــات واألمــن الدوليــن 
كمــا يهتــم املركــز كوحــدة أكادمييــة واستشــارية يف اجلمهوريــة اليمنيــة بالبحــث يف جميــع النواحــي 
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والنفطيــة والبيئيــة والثــروات الطبيعيــة التي تهــم اجلمهورية 
اليمنيــة ومنطقــة اخلليــج العربــي وبقيــة منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا والتــي تتصــل 

بأمــن واســتقرار املنطقــة العربيــة بشــكل عــام. 

ــاء  ــا يســمى مبين ــر حــول الســفينة«صافر« أو م ــدم هــذا التقري ــام أن نق ويشــرفنا يف هــذا املق
ــة نفــط ضخمــة وزنهــا الســاكن )409( ألــف طــن  رأس عيســى العائــم الــذي هــو عبــارة عــن ناقل
ــه ألول مــرة يف اليمــن  ــذي مت اكتشــاف النفــط في ــع ال ــى املوق ــر( نســبة إل ــري ســميت بـ)صاف مت
والــذي يســتخدم لتصديــر نفــط مــأرب اخلفيــف حيــث  يحتــوي علــى 34 خزانــاً مختلفــة األحجــام 
طاقتهــا التخزينيــة الكليــة تبلــغ 3 مليــون برميــل. كمــا يجــدر اإلشــارة إلــى أن الســفينة صافــر قــد 
مت حتويلهــا إلــى مينــاء عائــم يف منطقــة رأس عيســى بالبحــر األحمــر شــمال مدينــة احلديــدة يف 
فبرايــر 1988م ونقــل إليهــا النفــط اخلــام عبــر خــط أنبــوب مــن مــأرب مــن عــدة قطاعــات نفطيــة 
شــمال شــرق اليمــن قبــل تصديــره عبــر ناقــالت النفــط إلــى مختلــف بقــاع العالــم حيــث نتعــرض 
يف تقريرنــا إلــى قضيــة باخــرة النفــط صافــر بيئيــا وبشــكل منهجــي ودراســة الوضــع واألخطــار 
ــه  ــت إلي ــذي آل ــر ال ــي اخلطي ــي والبيئ ــة واإلنســان  والوضــع الفن ــى االقتصــاد والبيئ ــة عل احملتمل
الســفينة  بســبب انــدالع احلــرب والصــراع يف مــارس 2014م وتوقــف الســفينة عــن تقــدمي خدمــات 
اســتقبال وتخزيــن وتوزيــع النفــط اليمنــي اخلــام ووضــع احللــول واملبــادرات التــي ســيتبناها مركــز 
مــداري إلنقــاذ هــذا الصــرح الوطنــي العمــالق واســتمرار خدماتــه الــذي أصبــح قضيــة تهــم الشــأن 
اليمنــي والدولــي  وبالتالــي احليلولــة دون حــدوث كارثــة بيئيــة محتملــة نتيجــة النفجــار الســفينة 
وتســرب مــا حتملــه مــن مــواد نفطيــة خطــرة علــى البيئــة البحريــة احلساســة يف منطقــة البحــر 

األحمــر.
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أواًل:  تعاريف ومفاهيم السفن واملوانئ  العائمة:

مفهوم املوانئ العائمة:
هــي عــادة ناقــالت نفــط مت حتويلهــا الــى ســفن راســية بتجهيــزات تعــومي خاصــة يف بقــاع بحريــة 
 -SPM ( عميقــة نســبيا، وتثبيتهــا الــى قــاع البحــر بواســطة سالســل ومعــدات تثبيــت إضافيــة
Single Point Mooring( بحيــث تســتلم النفــط اخلــام مــن منشــئات اإلنتــاج عبــر خــط أنبــوب بحــري 

لتخزينــه ثــم تصديــره بواســطة ناقــالت جتاريــة مختلفــة األحجــام إلــى مختلــف بقــاع العالــم. 
يتــم تصديــر النفــط املخــزون يف املينــاء العائــم بإحــدى طريقتــن إمــا بالرســو اخللفــي أو الرســو 

اجلانبــي  كمــا توضــح الصــور أدنــاه. 

 مفهوم السفيــــنـــــة:
بصــدور قانــون التجــارة البحريــة اجلديــد رقــم 46 لعــام 2006 تولــت املــادة األولــى يف فقرتهــا 
ــة،  ــة الدفــع صاحلــة للمالحــة البحري ــل منشــأة عائمــة ذاتي ــا: »كـ التاســعة تعريــف الســفينة بأنه

وتعــد ملحقــات الســفينة الالزمــة الســتغاللها جــزءاً منهــا«.
والعبــرة وفقــاً للتعريــف الســابق مــن اعتبــار املنشــأة العائمــة ســفينًة هــي كونهــا ذاتيــة الدفــع 
وتخصيصهــا املعتــاد للمالحــة البحريــة، إال أن تخصيــص املنشــأة علــى النحــو املتقــدم يفتــرض أن 
تكــون هــذه املنشــأة بهيئتهــا ومواصفاتهــا صاحلــة للمالحــة البحريــة، فــال يســتقيم بداهــة القــول 
بتخصيــص املنشــأة للمالحــة البحريــة إذا كانــت غيــر صاحلــة ملزاولتهــا، إذ ال بــد حتــى يســبغ 
وصــف الســفينة علــى املنشــأة العائمــة أن تكــون صاحلــة للمالحــة البحريــة مــن جهــة وأن تخصــص 

بصفــة معتــادة للقيــام باملالحــة البحريــة مــن جهــة أخــرى. 

رسو الناقالت- جانبيرسو الناقالت- خلفي
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وبالعودة إلى التعريف يتبن أنه يحدد مفهوم السفينة بالعناصر اآلتية:-

- العنصر األول: السفينة منشأة:
اســتخدم املشــرع يف حتديــد مفهــوم الســفينة لفــظ منشــأة، فهــي بهــذا املفهــوم مــن صنــع 
اإلنســان، وعليــه يُســتبعد مــن مفهــوم الســفينة كل مــا ميكــن االســتعانة بــه مــن أشــياء يف املالحــة 
ال تكــون مــن صنــع اإلنســان، كجــذوع الشــجر مثــاًل. وال أهميــة لطريقــة البنــاء وألوصــاف الســفينة 
الشــكلية وقدراتهــا وطــرق تســييرها، ســواء كانــت شــراعية أو تســير بقــوة البخــار أو تعمــل بالطاقــة 

الذريــة، وال متييــز أيضــاً مــن حيــث حمولتهــا بــن الســفينة الصغيــرة واألخــرى العمالقــة..

- العنصر الثاني : صالحية وتخصيص املنشأة للمالحة البحرية:
إن عندمــا نــص القانــون، علــى أن الســفينة هــي املنشــأة التــي تكــون صاحلــة للمالحــة البحريــة، 
اعتمــد معيــار تخصيــص الســفينة للمالحــة البحريــة يف حتديــده مفهــوم الســفينة، والعبــرة هــي 
ــدأ  ــاً الكتســاب وصــف الســفينة أن تب ــس ضروري ــة، ولي ــي للمالحــة البحري ــص الفعل يف التخصي
الســفينة يف املالحــة البحريــة، وإمنــا يكفــى أن تكــون معــدة ومخصصــة للمالحــة. وعليــه فاملنشــأة 
ــة الصنــع تعــد ســفينة ملجــرد تخصيصهــا للمالحــة البحريــة وإن لــم تبــدأ فيهــا بعــد، كمــا  مكتمل
يترتــب علــى ذلــك أن املنشــأة َقيـْـَد البنــاء ال تعــد ســفينة بعــد وإن أمكــن اإلثبــات مــن خــالل رســوم 
البنــاء والوثائــق األخــرى أن املنشــأة مخصصــة للمالحــة البحريــة بعــد متــام صنعهــا. ومعيــار 
التخصيــص للمالحــة البحريــة أداة للتمييــز بــن الســفينة واملركــب، وتعديــل وجــه التخصيــص 
يــؤدى إلــى زوال وصــف الســفينة عــن املنشــأة، فلــو أنهــا كانــت مخصصــة للمالحــة البحريــة ثــم 
ــا  ــع كل م ــب م ــى مرك ــن ســفينة إل ــت م ــة( حتول ــة )النهري ــك للمالحــة الداخلي ــد ذل خصصــت بع

يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار قانونيــة. 
وال بــد أن تتوافــر يف املنشــأة ـ لكــي تكتســب وصــف الســفينة ـ قــدرة ذاتيــة علــى اإلبحــار وعلــى 
مواجهــة املخاطــر البحريــة بوســائلها اخلاصــة العتبارهــا صاحلــة للمالحــة، وال يستســاغ القــول 
بصالحيــة املنشــأة لإلبحــار ملجــرد قدرتهــا علــى الطفــو علــى ســطح املــاء إذا لــم تكــن قــادرة 
علــى احلركــة واالجتــاه فيــه اســتقالالً. ووصــف الســفينة يرتبــط بشــرط الصالحيــة للمالحــة 
وجــوداً وعدمــاً، ويــزول عــن الســفينة هــذا الوصــف إذا فقــدت صالحيتهــا للمالحــة إثــر حــادث 
بحــري مثــاًل وأصبحــت عندئــذ حطامــاً. ومــا دامــت العبــرة يف التخصيــص للمالحــة البحريــة فــإن 
ــة واألحــواض  ــة واجلســور العائم ــد ســفناً، كاألرصف ــى ســطح البحــر ال تع ــة عل املنشــآت الطافي
العائمــة واملــدارس العائمــة والفنــادق العائمــة، ويســتبعد مــن مفهــوم الســفينة املنشــآت التــي 
تســير يف البحــر وليســت مخصصــة للمالحــة البحريــة، بــل تقــدم خدمــات داخــل مرافــق املالحــة 
البحريــة، أي املوانــي، وذلــك مثــل الرافعــات املائيــة والصنــادل والكــراكات والــزوارق وقــوارب 
الغطــس، وكل منشــأة توجــد يف البحــر وال تســتخدم يف املالحــة البحريــة، وكذلــك ال تعــد الطائــرات 
املائية hydravions مــن قبيــل الســفن؛ ألنهــا ال تســتخدم ســطح البحــر إال يف عمليــات 

ــاه البحريــة. ــة نفســها فتتــم جــواً ال يف املي اإلقــالع والهبــوط، أمــا الرحل
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- العنصر الثالث ـ القيام باملالحة البحرية على وجه االعتياد:
إن نشــاط املنشــأة ليــس ضروريــاً أن يكــون مقتصــراً علــى املالحــة البحريــة بــل يكفــى أن تقــوم 
بتلــك املالحــة علــى وجــه االعتيــاد، ومــن ثــم ال تعــد ســفناً املنشــآت املخصصــة للمالحــة النهريــة 
ولــو قامــت عرضــاً برحلــة بحريــة، بــل يبقــى وصفهــا مركبــاً، وال ينتفــي عــن املنشــأة وصــف 
الســفينة إن قامــت بصــورة عارضــة ببعــض الرحــالت النهريــة. وإذا كانــت املنشــأة تقــوم مبالحــة 

مختلطــة فالعبــرة يف وصفهــا هــي نشــاطها الغالــب.

ــد ملحقــات الســفينة  ــه »تع ــى أن ــه عل ــى من ــادة األول ــة يف امل ــون التجــارة البحري وقــد نــص قان
الالزمــة الســتغاللها جــزءاً منهــا« أي إن الوصــف القانونــي للســفينة ال يقتصــر علــى جســم 
الســفينة أو هيكلها corps فحســب وإمنــا يشــتمل علــى كل مــا يــالزم الســفينة مــن أشــياء 
منفصلــة أو متصلــة ويعــد وجودهــا ضروريــاً ملالحــة الســفينة واســتغاللها، وهــو مــا يطلــق عليــه 
الفقهــاء ملحقــات الســفينة، والتصــرف الــوارد علــى الســفينة يشــمل ملحقاتهــا دومنــا حاجــة إلــى 
ذكــر خــاص يف العقــد، ولكــن يراعــى إلعمــال هــذا احلكــم أن تكــون الســفينة وملحقاتهــا مملوكــة 
للشــخص ذاتــه؛ ممــا يبــرر وحــدة احلكــم القانونــي. ولألطــراف االتفــاق علــى اســتبعاد بعــض 
امللحقــات مــن نطــاق التصــرف، وهــي تلــك التــي ال ينشــأ مــن فصلهــا عــن الســفينة أن تفقــد 
هــذه الســفينة وصفهــا. كمــا بينــت املــادة الثالثــة مــن قانــون التجــارة البحريــة الطبيعــة القانونيــة 
للســفينة بأنهــا »مــال منقــول«. إال أنهــا ولــو كانــت مــاالً منقــوالً فهــي ال تخضــع لقاعــدة )احليــازة يف 
املنقــول ســند احلائــز( ألن نقــل ملكيــة الســفينة يحتــاج إلــى إجــراءات معينــة نــص عليهــا القانــون. 
إضافــة إلــى أن الســفينة يف بعــض احلــاالت تخــرج عــن أحــكام املنقــول، إذ يعامــل القانــون الســفينة 
معاملــة العقــار مــن حيــث احلقــوق العينيــة التــي تتصــل بهــا، وضــرورة شــهر التصرفــات القانونيــة 

التــي تــرد عليهــا بقيدهــا يف ســجل الســفينة اخلــاص.
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- أنـــواع السفــــن:
تنقســم الســفن مــن حيــث غــرض اســتخدامها إلــى قســمن رئيســين: الســفن العامــة والســفن 

اخلاصــة.
1ـ السفن العامة:

الســفن العامــة هــي تلــك الســفن املســتخدمة مــن قبــل الســلطات العامــة يف الدولــة 
ألداء خدمــات عامــة، ولغيــر األغــراض التجاريــة. وتنقســم الســفن العامــة إلــى قســمن: 

ســفن حربيــة وســفن غيــر حربيــة.
والســفينة احلربيــة مبقتضــى املــادة 29 مــن اتفاقيــة األمم املتحدة لقانــون البحار عام 
1982م هــي )الســفينة التابعــة للقــوات املســلحة لدولــة مــا وحتمــل العالمــات اخلارجيــة 
املميــزة للســفن احلربيــة التــي لهــا جنســية هــذه الــدول وتكــون حتــت أمــرة ضابــط معــن 
رســمياً مــن قبــل حكومــة تلــك الدولــة ويظهــر اســمه يف قائمــة اخلدمــة املناســبة أو فيمــا 
يعادلهــا ويشــغلها طاقــم مــن األشــخاص خاضــع لقواعــد االنضبــاط يف القــوات املســلحة 

النظامية(.
أمــا الســفن العامــة غيــر احلربيــة فهــي الســفن التــي متلكهــا الدولــة أو تســتغلها 
فقــط يف أداء اخلدمــات احلكوميــة غيــر التجاريــة، ومــن أمثلتهــا الســفن املخصصــة 
لنقــل البريــد وســفن املستشــفيات وســفن األرصــاد والســفن املخصصــة للبحــث العلمــي 

ــارك. وســفن اجلم
وتتمتــع الســفن العامــة بقســميها بوضــع قانونــي خــاص مييزهــا مــن الســفن اخلاصــة 
مــن حيــث معاملتهــا يف أعالــي البحــار، إذ حتيطهــا حصانــة كاملــة جتــاه اختصــاص أي 
ــاء ممارســتها حلــق  ــرد بأحــكام خاصــة يف أثن ــا تنف ــم. كم ــة العل ــر دول ــة أخــرى غي دول
املــرور البــريء واملــرور العابــر يف املناطــق البحريــة التــي متــارس فيهــا هــذه احلقــوق 
)وقــد نصــت املــادة الثانيــة مــن قانــون التجــارة البحريــة رقــم 46 علــى أنــه: »فيمــا عــدا 
ــري أحــكام هــذا القانــون علــى الســفن  احلــاالت التــي ورد بشــأنها نــص خــاص، ال تسـ
احلربيــة والســفن التــي تخصصهــا الدولــة أو أحــد األشــخاص االعتباريــة العامــة خلدمــة 

عامــة وألغــراض غيــر جتاريــة«(.

2ـ السفن اخلاصة وما يف حكمها:
الســفن اخلاصــة هــي الســفن غيــر احلكوميــة والتــي تســتخدمها الهيئــات والشــركات 
واألفــراد يف أعمــال جتاريــة. ووفقــاً للتطــورات اجلديــدة لقانــون البحــار، ينــدرج حتــت 
هــذا النــوع مــن الســفن، الســفن احلكوميــة املســتخدمة ألغــراض جتاريــة، كمــا ينــدرج 
حتــت هــذا النــوع مــن الســفن أيضــاً الســفن التجاريــة وناقــالت النفــط والغــاز بأنواعهــا 
وأحجامهــا املختلفــة وســفن الصيــد وســفن النزهــة. ويختلــف مركــز الســفينة التجاريــة 
عــن الســفينة احلربيــة مــن حيــث البنــاء والتجهيــز والطاقــم واملهــام التــي تــوكل إلــى 
ــق بوضــع  ــة، وفيمــا يتعل ــه اختــالف يف املراكــز القانوني ــي ذلــك كل كل منهــا، ويترتــب عل
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الســفينة اخلاصــة يف أعالــي البحــار، اتفــق الفقــه والقضــاء الدوليــان علــى ضــرورة أن 
توجــد رابطــة معينــة بــن هــذه الســفينة اخلاصــة والدولــة التــي تتبعهــا.

وال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن هنــاك اشــتراطات دوليــة يف مجال بناء الســفن وجتهيزها 
ــاك اشــتراطات  ــاء الســفن، هن وتنظيمهــا وتشــغيلها باألفــراد الالزمــن، ففــي مجــال بن
دوليــة يجــب توافرهــا يف املــواد املســتخدمة يف البنــاء طبقــاً لالتفاقيــة الدوليــة لســالمة 
األرواح يف البحــار لعــام 1960 وتعديالتهــا، وفــى مجــال التجهيــز هنــاك مــا تفرضــه 
اتفاقيــات منــع التلــوث مــن الســفن مــن ضــرورة وجــود أجهــزة لفصــل الزيــوت عــن امليــاه 
املســتخدمة التــزان الســفن أو تلــك املســتخدمة يف غســيل صهاريجهــا بحيــث تضمــن نقاء 
ــاً الســتمرار  ــاه امللقــاة يف البحــر، وكذلــك مــا اســتحدثته االتفاقيــات اجلديــدة جتنب املي
ــى الرغــم مــن كل مــا يتخــذ حيالهــا مــن  ــوث؛ عل ــزان مصــدراً دائمــاً للتل ــاه االت بقــاء مي
احتياطــات باملطالبــة بإنشــاء صهاريــج منفصلــة دائمــة تســتخدم لالتــزان وال تســتخدم 
للشــحن، أمــا عــن التشــغيل فتوجــد العديــد مــن االشــتراطات الدوليــة التــي يُطلــب 
توافرهــا يف الســفينة، منهــا مــا يتعلــق بســالمة املعــدات ملقاومــة احلريــق ومنهــا مــا يتعلــق 
بســالمة معــدات اإلنقــاذ، والتحقــق مــن ذلــك يكــون عــادة لدولــة علــم الســفينة، كمــا يكــون 
وفقــاً لألحــكام الدوليــة التــي حتكــم قوانــن الدولــة التــي تتواجــد الســفينة يف موانئهــا، 
وفــى مجــال التنظيــم هنــاك أحــكام دوليــة تشــترط حــداً أدنــى للمقــدرة الفنيــة الواجــب 
توافرهــا علــى كل ســفينة وبــن أفــراد طاقــم الســفينة الواحــدة، ومبعنــى آخــر ضــرورة 
توافــر عــدد مــن الشــهادات الفنيــة البحريــة مــن ربــان وضبــاط بحريــن ومهندســن 
وضبــاط الســلكي بأعــداد تتناســب تناســباً ضروريــاً مــع حمولــة الســفينة وقــوة آالتهــا.

3ـ الناقالت النفطية وما مييزها من السفن البحرية األخرى:
الناقلــة النفطيــة هــي ســفينة تخصــص لنقــل مــواد ذات مواصفــات خاصــة، وتختلــف 
عــن ســفن نقــل البضائــع األخــرى بكونهــا تنقــل النفــط بكميــات كبيــرة، فهــي تتمتــع بســعة 
ــز مبعــدات تتطلبهــا دواعــي الســالمة لنقــل تلــك املــواد اخلطــرة وشــديدة  كبيــرة، وجتهَّ

االشــتعال، وتتطلبهــا دواعــي منــع التلــوث البحــري.
يف املاضــي كانــت تتــم عمليــة نقــل النفــط بســفن بحريــة عاديــة، تنقــل براميــل 
مملــوءة بالنفــط، وأول ســفينة قامــت بنقــل النفــط كانــت ســفينة شــراعية، هــى الســفينة 
شــواطئ  مــن  نفــٍط  براميــل  نقلــت  واتــس Elizabeth Watts التــي  إليزابيــث 
أمريــكا الشــمالية إلــى أوربــا يف عــام 1861م، ولــم تكــن الناقــالت يف ذلــك الوقــت تختلــف 
فنيــاً عــن ســفن البضائــع العاديــة، فلــم يكــن هنــاك فــرق يف القواعــد القانونيــة بــن 
الســفينة والناقلــة، وأول ســفينة بنيــت للتخصــص يف نقــل النفــط وميكــن تســميتها 
 S.S يف عــام 1878م تبعتهــا الناقلــة كلوكــوف Zoroaster بالناقلــة كانــت الســفينة
Gluckouf التــي كانــت أول ناقلــة تســير بقــوة البخــار يف بريطانيــا ســنة 1886م. 
وفــى العصــر احلاضــر. ونتيجــة لتطــور بنــاء الناقــالت احلديثــة وتخصصهــا يف نقــل 
املــواد النفطيــة، وتبعــاً للمعــدات اخلاصــة التــي تســتخدمها يف النقــل وحاجتهــا إلــى 
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موانــئ خاصــة بهــا لتفريــغ حمولتهــا وحتميلهــا مبحمــوالت أخــرى، أصبحــت الناقــالت 
مــن األهميــة والتخصــص بحيــث يكــون مبــرراً إخضاعهــا لبعــض القواعــد القانونيــة 
اخلاصــة بهــا والتــي متيزهــا مــن الســفن العاديــة. ومــن أهــم الفــروق الفنيــة التــي متيــز 

الناقلــة مــن الســفن العاديــة املســتخدمة لنقــل البضائــع مــا يلــي:
أ ـ   تتميــز الناقلــة ببنائهــا وتصميمهــا ومعداتهــا مــن حيــث وجــود أنــواع مختلفــة مــن 
املضخــات وخطــوط أنابيــب التحميــل والتفريــغ، التــي تشــكل نظــام البضاعــة للســفينة، 
الــذي يختلــف يف الناقــالت عنــه يف ســفن نقــل البضائــع الصلبــة. كمــا جتهــز الناقــالت 
بصمامــات خاصــة للتحكــم يف االنســياب وعــدادات حســابية للكميــات التــي يتــم تفريغهــا 
ومعــدات إطــالق الغــاز والتنظيــف، ومعــدات التلــوث ومعــدات إدخــال وإخــراج ميــاه 

الصابــورة )ميــاه التنظيــف(.
ب ـ كمــا تتميــز الناقلــة نتيجــة لتخصصهــا يف نقــل املــواد النفطيــة بوجــود جهــاز 
االنبســاط  للســيطرة علــى نســب  إليــه  النفــط، يحتــاج  أنــواع  بعــض  لتبريــد  خــاص 
والتقلــص Expansion and contraction التــي حتصــل للكميــات الكبيــرة 
املشــحونة وأجهــزة خاصــة للتســخن ألنــواع أخــرى مــن النفــط مبقتضــى اختــالف 

املناطــق التــي تعبرهــا الناقلــة.
ج ـ كذلــك تتميــز الناقــالت النفطيــة بوجــود أجهــزة ومعــدات خاصــة بالتهويــة تقلــل 
مــن نســبة التبخــر ومتنــع تســرب الغــازات اخلطــرة وتســتعمل معــدات التهويــة عنــد 
حتميــل الناقلــة وتفريغهــا ملنــع حــدوث شــرارات يف الفراغــات العليــا مــن الصهاريــج كمــا 
حتتــوى الناقــالت النفطيــة علــى معــدات وأجهــزة خاصــة ملــلء الفراغــات يف الصهاريــج 
بالغــاز ألغــراض الســالمة حســب نظام الغاز الراكــن Inert gas system. وحتمل 
الناقــالت مــن موانــئ متخصصــة وتفــرغ يف موانــئ متخصصــة، وتختلــف النواحــي الفنيــة 

يف تزويــد الناقــالت باملهمــات والوقــود عــن تزويــد الســفن العاديــة.

4. بناء السفينة وملكيتها:
ــات، فقــد نصــت  ــل لإلثب ــاً كدلي ــاء الســفينة مكتوب أوجــب املشــرع أن يكــون عقــد بن
ــاء الســفينة وأي  ــت عقــد بن ــه: »ال يثب ــى أن ــد رقــم 46 عل ــون اجلدي ــادة 41 مــن القان امل
ــاء وال تنتقــل إلــى  ــة«. وتبقــى ملكيــة الســفينة ملتعهــد البن تعديــل يطــرأ عليــه إال بالكتاب
طالــب البنــاء إال بقبــول تســلمها بعــد جتربتهــا مــا لــم يوجــد اتفــاق علــى غيــر ذلــك. كمــا 
يضمــن متعهــد البنــاء خلــو الســفينة مــن العيــوب اخلفيــة حتــى بعــد تســليمها إلــى طالــب 
البنــاء وجتربتهــا. وتنقضــي دعــوى ضمــان العيــوب اخلفيــة مبضــي ســنة مــن وقــت العلــم 
بالعيــب، وتنقضــي تلــك الدعــوى مبضــي ســنتن مــن وقــت تســلم الســفينة مــا لــم يثبــت 
أن متعهــد البنــاء قــد تعمــد إخفــاء العيــب )املــواد 42ـ44 مــن قانــون التجــارة البحريــة(.

ــة أو  ــي يكــون موضوعهــا إنشــاء أو نقــل أو انقضــاء حــق امللكي وتقــع التصرفــات الت
غيــره مــن احلقــوق العينيــة علــى الســفينة بســند رســمي أو مبقتضــى حكــم حائــز لقــوة 
األمــر املقضــي وإال كانــت باطلــة. ويف حــال وقــوع هــذه التصرفــات يف بلــد أجنبــي 
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وجــب حتريرهــا أمــام قنصــل الدولــة املالكــة يف هــذا البلــد، وعنــد عــدم وجــوده تكــون 
أمــام اجلهــة احملليــة املختصــة. ال تكــون تلــك التصرفــات نافــذة حيــال الغيــر مــا لــم يتــم 
شــهرها بنــاء علــى طلــب ذوي الشــأن يف ســجل الســفينة، وتكــون مرتبــة التســجيل حســب 

أســبقية القيــد يف هــذا الســجل )املــادة 13 مــن قانــون التجــارة البحريــة(.

5ـ شخصية السفينة:
أ ـ اســــــم السفينــــة:

حتمــل الســفينة اســماً خاصــاً بهــا مييزهــا مــن غيرهــا مــن الســفن األخــرى. 
وملالــك الســفينة حــق اختيــار ذلــك االســم. ويف حــال تعــدد الســفن التــي حتمــل 
اســماً واحــداً يصــار إلــى إعطــاء كل منهــا رقمــاً متسلســاًل خاصــاً بهــا لتمييزهــا 
مــن غيرهــا. وأوجــب القانــون علــى كل ســفينة أن تتخــذ اســماً توافــق عليــه 
اإلدارة البحريــة املختصــة، وأن يكتــب هــذا االســم باألحــرف اخلاصــة بلغــة 

الدولــة والالتينيــة علــى مــكان بــارز منهــا مصحوبــاً باســم مرفــأ التســجيل.

ب ـ محمول السفينة:
ــى نوعــن، احملمــول  يحــدد محمــول الســفينة ســعة الســفينة، واحملمــول عل
ــر الصــايف احملــدد لســعة  ــي غي ــم أو احملمــول اإلجمال الصــايف واحملمــول القائ
الســفينة الداخليــة بكاملهــا، والتــي تدخــل يف حســابها األماكــن املخصصــة 
للمحــركات واآلالت وغــرف القيــادة واملنامــة ومســتودعات الوقــود واألماكــن 
املخصصــة خلــزن البضائــع وغــرف املســافرين والقاعــات واملمــرات. وتبــن 
الســعة الداخليــة حجــم الســفينة. أمــا احملمــول الصــايف فيقتصــر علــى األماكــن 
املخصصــة يف الســفينة لالســتثمار، وتشــمل غــرف املســافرين وأماكــن البضائع. 
وقــد أوجــب القانــون علــى مالــك الســفينة أن يحــدد محمولهــا الصــايف والقائــم 
لــدى اإلدارة البحريــة املختصــة. وتعطــي هــذه اإلدارة لــذوي الشــأن شــهادة 
ــة  ــا الصافي ــة رقــم تســجيل الســفينة وحمولته ــك كتاب ــى املال ــك. ويجــب عل بذل

ــا الرئيســية. ــى دعامته عل

جـ ـ مربط السفينة )ميناء التسجيل(:
املينــاء الــذي يتــم فيــه تســجيل الســفينة يف ســجل التســجيل يعــد مينــاء 
تســجيلها أو مربطهــا، وهــو موطنهــا القانونــي )املــادة الرابعــة مــن قانــون التجــارة 

البحريــة رقــم 46(.
وقــد فــرض قانــون التجــارة البحريــة يف حــال مخالفــة األحــكام الســابقة 
والواجبــات التــي فرضهــا القانــون يف هــذا اإلطــار، عقوبــة علــى املالــك والربــان 
ــف دوالر أو  ــة أل ــة ال تتجــاوز ثالث ــدة ال جتــاوز الشــهر وغرام ــس م وهــي احلب

ــون رقــم 46(. بإحــدى هاتــن العقوبتــن )املــادة 5 مــن القان
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6. جنسية السفينة:
1ـ اكتساب السفن اجلنسية الوطنية:

تكتســب الســفينة جنســية الدولــة التــي تخضــع لقوانينهــا، ومتنــح اجلنســية 
للســفينة مزايــا وحقوقــاً والتزامــات ألنهــا تخضــع لقوانــن الدولــة التــي متــارس 
حــق اإلشــراف والرقابــة والســيادة عليهــا، كمــا تســتفيد مــن حمايــة الدولــة لهــا 

وتتمتــع برفــع علمهــا.
وقــد نصــت املــادة السادســة مــن قانــون التجــارة البحريــة علــى أنــه: »تكتســب 
الســفينة اجلنســية الوطنيــة إذا كانــت مســجلة يف اإلدارة البحريــة املختصــة« 
فاملعيــار يف اكتســاب اجلنســية هــو مــكان تســجيل الســفينة وهــذا مــا أكدتــه 
ــكل ســفينة  ــه »ل ــى أن ــي نصــت عل ــه والت ــون ذات ــن القان ــة م ــادة الرابع أيضــاً امل
جنســية هــي جنســية الدولــة التــي مت تســجيلها فيهــا«. وأوجــب القانــون علــى كل 
ســفينة مســجلة يف البلــد املعنــي وتتمتــع باجلنســية الوطنيــة أن ترفــع علــم تلــك 
الدولــة )املــادة الســابعة مــن قانــون التجــارة البحريــة( وأدخــل املشــرع يف حكــم 
الســفينة الوطنيــة، الســفن املتخلــى عنهــا يف البحــار والتــي يتــم التقاطهــا من قبل 
الســفن الوطنيــة وكذلــك الســفن التــي تصــادر مــن قبــل الســلطات الوطنيــة وفــق 
القوانــن النافــذة يف تلــك الدولــة )املــادة الثامنــة مــن قانــون التجــارة البحريــة(.

وتخضــع الســفن التــي ترفــع علــم الدولــة لالختصــاص القضائــي لتلــك الدولــة 
ــى اجلرائــم التــي ترتكــب  اجلزائــي واملدنــي إذ تســري أحــكام التشــريعات اجلزائيــة عل
ــن  ــك الســفن أحــكام القوان ــى تل ــة. وتســري عل ــك الدول ــم تل ــى كل ســفينة ترفــع عل عل
اخلاصــة املتعلقــة باحملافظــة علــى النظــام والتأديــب أيضــاً )املــادة 11 مــن قانــون التجــارة 
البحريــة( كمــا تختــص محكمــة البدايــة املدنيــة التــي يقــع يف دائرتهــا مــكان تســجيل 
الســفينة التــي ترفــع علــم البلــد بالنظــر يف الدعــاوى العينيــة املتعلقــة بهــا، مــا لــم ينــص 
القانــون علــى غيــر ذلــك )املــادة 12 مــن قانــون التجــارة البحريــة(. ـ هشــام فرعــون، 

القانــون التجــاري البحــري )مطبعــة جامعــة دمشــق، 1995م(.
ـ قانون التجارة البحرية السوري رقم 46 تاريخ 28/11/2006م.
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ثانيا: خصائص ومواصفات امليناء اليمني العائم “صافر”:

يعــد املينــاء العائــم “صافــر” أحــد املرافــق اململوكــة لشــركة صافــر اليمنيــة لالستكشــاف 
واإلنتــاج حيــث يعتبــر أحــد أكبــر املوانــئ العائمــة يف العالــم طبقــا املواصفــات التاليــة :

احلمولة 409,696 طن متري
اإلزاحة 471,010 طن متري. 

الطول األصلي = 362 متراً
باإلضافة  إلى معدات التثبيت ليصل مجموع طوله الكلي إلى  400 متر.

العرض = 70 متراً .
الغاطس يف حالة احلمولة القصوى =22 متراً .

السعة ) %98 من احلد األقصى ( = 3,073,806 برميل.

ويقــع املينــاء العائــم “صافر”املوضحــة صورتــه يف الشــكل  يف منطقــة رأس عيســى يف البحــر 
اخلريطــة  تبــن  حيــث  األحمــر 

موقــع املينــاء العائــم صافــر 
الباخــرة  تصبــح  أن  وقبــل 
كان  عائمــاً  مينــاءً  “صافــر” 
عبــارة عــن ناقلــة نفــط عمالقــة 
حيــث   ”ESSO Japan“ تســمى 
يف  1976م  عــام  بناؤهــا  مت 
ــاء  ــى مين ــا ال ــان  ومت حتويله الياب
تثبيتهــا  معــدات  وإضافــة  عائــم 
وذلــك يف  اليابــان  ثــم  كوريــا  يف 

1986/1987م.  

امليناء العائم صافر
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مت تثبيــت املينــاء العائــم “صافــر” بشــكل دائــم يف موقعــه احلالــي يف رأس عيســى يف فبرايــر 
1988م وبــدأت أولــى عمليــات التصديــر فيهــا يف مــارس 1988م . 

يتدفــق النفــط اخلــام الــى املينــاء العائــم “صافــر” عبــر خــط أنبــوب مــن مــأرب شــمال شــرق 
عبــر جبــال اليمــن إلــى ســاحل تهامــة يف غربهــا مبســافة تتجــاوز 450 كــم مــن القطاعــات النفطيــة 
التاليــة شــركة صافــر قطــاع 18و شــركة جنــه ـ هنــت قطــاع 5وأوكســي ـ تــي جــي قطــاع S1.و 
ــاع  ــف بق ــى مختل ــر ناقــالت النفــط ال ــره عب ــل تصدي ــي : قطــاع 9.أو إم يف قطــاع S2. قب كالفال

العالــم  

ــم  ــا يت ــل يومي ــي 100,000 برمي ــغ حوال ــاء يبل ــات املين ــل توقــف خدم ــي قب ــاج احلال وكان اإلنت
جتميعهــا يف املينــاء العائــم صافــر إلــى حــن وصــول  ناقــالت  النفــط حســب جــدول زمنــي متفــق 
عليــه. و يســتطيع املينــاء العائــم “صافــر” ضــخ اإلنتــاج اليومــي كامــال يف خــالل ســاعة واحــدة يف 
حالــة وجــود ناقلــة نفــط تســتطيع إســتيعاب ســرعة الضــخ هــذه .. ويحافــظ املينــاء العائــم صافــر 
يف عمليــات التصديــر علــى الدقــة يف القياســات وعــدم حصــول أيــة أخطــاء يف الكميــات املصــدرة 
أو الوثائــق وإتباعــه ملعاييــر دوليــة يف الصيانــة والتشــغيل والقياســات مســتخدماً الوســائل احلديثــة 

لتحقيــق ذلك.

القوى البشرية العاملة يف امليناء: 

بلــغ عــدد طاقــم املينــاء العائــم “صافــر” عنــد ذروة نشــاطه حوالــي 100 شــخص يوميــاً منهــم 
35 موظفــن رســمين  و40 متعاقديــن والبقيــة عمــال مؤقتــن مــن القــرى احمليطــة كمــا معظــم 
أفــراد الطاقــم مبــن فيهــم الطاقــم القيــادي مينيــون ولــم يتبــق مــن الطاقــم األجنبــي ســوى 5 أفــراد 

فقــط 

معدات التثبيت
SPM

15



الشهــــــادات:
تعتبــر اإلدارة البحريــة و املينــاء العائــم “صافــر” القســم الوحيــد يف شــركة صافــر احلائــز 
علــى شــهادة الســالمة واجلــودة ISM Cod./ ISO 9001-2008 وعــالوة علــى ذلــك فــإن املنشــأة 
حتمــل شــهادة أمــن املوانــي والســفن ISPS Code.  وبرغــم تقــادم العمــر )34 ســنة( فــإن املينــاء 
العائــم مــازال محتفظــاً مبســتوى عــاٍل  للصيانــة وحائــز علــى شــهادات مــن هيئــة التصنيــف 

ــة ABS اخلاصــة بهــذا املجــال . األمريكي

وثيقة االمتثال ملعايير السالمة لإلدارة 
البحرية-شركة صافر (DOC)  صادرة عن 

 GLهيئة التصنيف األملانية

شهادة السالمة للخزان العائم صافر 
(SMC) الصادرة عن هيئة التصنيف 

  GLاألملانية

شهادة تصنيف بدن ومكائن اخلزان 
العائم صافر صادرة عن هيئة التصنيف 

 ABSاألمريكية

 (ISPS) شهادة أمن املواني والسفن
شهادة اجلودة  ISO 9001-2008 صادرة عن صادرة عن الهيئة العامة للشئون البحرية 

 GLهيئة التصنيف األملانية
معاني املختصرات الواردة هنا:
ISM = International Safety Management 
SMC = Safety Management Certificate
DOC = Document Of Compliance
ISO = International Standard Organization
ISPS = International Ship & Port Security
ABS = American Bureau Of Shipping
GL = Germanischer Lloyd
SPM = Single Point Mooring
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ثالثا: مسار إنشاء وتشغيل  باخرة صافر والقضايا الراهنة املتصلة بها

ULCC  1. بنيــت املنشــأة/الناقلة ايســو يابــان يف اليابــان عــام 1976 كناقلــة نفــط عمالقــه
بســعة   “  Esso Japan جابــان  “إســـو  مســمى  EXXONحتــت  اكســـون   شــركة  حلســـاب 
تخزينيــة تزيــد قليــاًل عــن 3 مليــون برميــل موزعــة علــى 34 خزانــاً ارتفــاع كل منهــا 30 متــر تقريبــا.

2. إبــان اكتشــاف النفــط  يف مــأرب عــام 1985م مت شــراء هــذه الناقلــة وحتويلهــا يف أولســان 
ــدات  ــة املع ــزوده بكاف ــاء عائــم( م ــة )مين ــر عائم ــى منصــة تصدي ــام 1986 إل ــة ع ــا اجلنوبي بكوري
الالزمــة الســتقبال وتخزيــن ومــن ثــم تصديــر النفــط اخلــام عــن طريــق منظومــة عــدادات دقيقــه 
ومت اإلبحــار بهــا إلــى قبالــة منطقــة رأس عيســى الواقعــة علــى البحــر األحمــر وتثبيتهــا علــى 
مســافة 8 كــم مــن الســاحل )يف منطقــة يصــل عمــق املــاء فيهــا إلــى 40 متــراً( عبــر نقطــة أحاديــة 

االرتــكاز مــن نــوع توريــت مت تصنيعهــا لهــذا الغــرض يف كوريــا.

3. كانــت فكــرة املينــاء العائــم صافــر حينــذاك أن يكــون حــاًل مؤقتــا حتــى تقــوم وزارة النفــط 
ببنــاء منشـــآت بديلــة مســـتدامة علــى اليابســة، وبــدأت فعــال الدراســات األولــى لهــذا الغــرض منــذ 
منتصــف التســعينات مــن القــرن املنصــرم ولكنهــا كانــت مجــرد محــاوالت تعثــرت كثيــراً حتــى مت 
تكليــف شــركة صافــر لعمليــات االستكشــاف واإلنتــاج باســتكمال ذلــك املشــروع اإلســتراتيجي 
والتــي باشــرت العمــل الفعلــي فيــه منــذ أكتوبــر2013م وكان مقــرراً أن يتــم تســليم املشــروع يف 
أكتوبــر 2015م إال أن انــدالع الصــراع الداخلــي يف اليمــن الــذي بــدأ يف مــارس 2015م ومشــاركة 
أطــراف خارجيــة بقيــادة الســعودية واإلمــارات يف هــذا الصــراع  أدى إلــى توقــف جميــع األنشــطة 
واملشــاريع التنمويــة يف اليمــن ومنهــا أعمــال البنــاء يف موقــع مشــروع املينــاء البــري الدائــم كليـــاً بعــد 
إجنــاز جيــد وصــل يف املتوســط إلــى %40 بينمــا اســتمرت يف اخلــارج أعمــال تصنيــع املعــدات 
الرئيســية اخلاصــة باملشــروع )مضخــات، مولــدات، عدادات...الــخ( والتــي وصلــت نســبة اإلجنــاز 
فيهــا إلــى أكثــر مــن %90 حينهــا إال أنــه وبســبب العجــز عــن توفيــر التمويــل الــالزم الســتمرار 
تصنيــع املعـــدات فقــد توقــف املصنعــون عــن التصنيــع وأصبــح هــذا اجلــزء مــن املشــروع هــو اآلخــر 

مهــدداً بالتوقــف واللجــوء إلــى القضــاء ضــد شــركة صافــر واحلكومــة اليمنيــة. 

4. يف ظــل هــذه الظــروف ومــع تفاقــم الصــراع الداخلــي واخلارجــي وانعــدام املــوارد الالزمــة 
ــة عجــز شــبه  ــة أصبحــت شــركة صافــر يف حال ــر مشــروع املنشــآت البري ــة املشــروع وتعث ملواصل
تــام عــن دفــع فواتيرهــا املعلقــة حتــى ملــزودي اخلدمــات احملليــن ممــا دفــع الشــركات املقاولــة إلــى 

إيقــاف التعامــل مــع شــركة صافــر اليمنيــة املشــرفة علــى املشــروع. 

5. منــذ أن بــدأ العمــل يف مشــروع اخلزانــات البريــة يف 2013م  كانــت شــركة صافــر قــد قلصــت 
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مــن برامــج الصيانــة التــي كانــت تعتمدهــا للخــزان العائــم صافــر وذلــك مــن بــاب خفــض النفقــات 
علــى منشــأة كان مقــرراً االســتغناء عنهــا وبيعهــا بعــد اســتكمال اســـتالم املشـــروع وبــدء التصـــدير 
منــه يف نهايــة 2015م  ولهــذا فقــد تعــرض اخلــزان العائــم إلهمــال جســيم خــالل الســنوات األخيــرة 
بحيــث لــم يعــد صاحلــاً للعمــل كمينــاء عائــم ناهيــك عــن اخلســائر واألمــوال املهــدرة يف املشــروع 
ــة  ــف األمريكي ــة التصني ــا ســحبت هيئ ــم. كم ــى احملاك ــاول إل ــى جلــوء املق ــة عل واخلســائر املترتب
ABS شــهاداتها )والتــي كانــت صاحلــه حتــى ينايــر 2018 شــريطة الفحــص والتعميــد الســنوي( 
وبهــذا خســر املينــاء العائــم أهــم دليــل إثبــات تطلبــه الشــركات التــي تتعامــل مــع املينــاء وشــركات 

التأمــن للتأكــد مــن التــزام املينــاء باملعاييــر الدوليــة يف الصيانــة والســالمة. 

ــم  ــاء العائ ــى املين 6. كانــت احملافظــة عل
صافــر تســتدعي ميزانيــة ســنوية يف تزايــد 
مســتمر بلغــت حتــى 25 مليــون دوالر ســنوياً 
ــادم  ــاد مضطــرد ســنوياً نظــراً لتق ويف ازدي
ــع و30  املنشــأة )40 ســنه مــن عــام التصني
ســنه مــن عــام حتويلهــا إلــى مينــاء عائــم 
يف  تصديــر  كمنصــة  بهــا  العمــل  وبــدء 
رأس عيســى( وارتفــاع متطلبــات احلفــاظ 
عليهــا ونــدرة احلصــول علــى قطــع غيــار 
معداتهــا وزيــادة التــآكل فيهــا بفعــل الصــدأ. 
التشــغيلية  امليزانيــة  تقديــر  مت  وللمقارنــة 

للمنشــآت البريــة املتعثــرة بحــدود 5 مليــون دوالر ســنويا. 
منــذ ابريــل 201٥ يخــزن يف الباخــرة صافر)اخلــزان العائــم( الــذي يرســو علــى مســافة  4.8 
ميــل بحــري عــن شــاطئ راس عيســى الــذي يبعــد بحوالــي 60 كــم شــمال مدينــة احلديــدة علــى 
شــاطئ البحــر األحمــر مــا يقــارب مــن مليــون و140 الــف برميــل نفــط خــام ) 1٥٦ ألــف طــن 
متــري() 48 مليــون جالــون أمريكــي (مــن نفــط مــأرب الــذي يعــد مــن أفضــل أنــواع النفــط ويســمى 
مجــازا شــمبانيا النفــط ورغــم ذلــك فلــم تتمكــن مــن تفريــغ النفــط املخــزون وتصديــره لصعوبــة 
ــى  ــم إل ــاج اخلــزان العائ ــم، واحتي ــاء العائ ــف لتشــغيل املين اســتخراج تراخيــص مــن قــوات التحال
3000 طــن  مــن وقــود املــازوت لتشــغيلها والقيــام بالصيانــة الدوريــة الداخليــة واخلارجيــة ملعــدات 

اخلــزان بصفــة دوريــة مــن قبــل فريــق صافــر .
وبحســب مســئولن حكوميــن وخبــراء، فــإن اخلــزان مهــدد بحــدوث تســّرب، يف أي وقــت.. 
كــون الباخــرة منتهيــة الصالحيــة مــر علــى إنشــائها اكثــر مــن  40 عامــاً وقــد أصبحــت متهالكــة 
وجســمها يتعــرض للتــآكل.. وتســتقر الباخــرة يف بيئــة مناخيــة وجويــة ســيئة للغايــة، حيــث تشــتد 
درجــة احلــرارة وترتفــع الرطوبــة. ويف حــال تســّرب كميــات النفــط ســتواجه إحــدى أســوأ كــوارث 
البقــع النفطيــة يف البحــر األحمــر. فضــال عــن كونهــا كارثــة اقتصاديــة، مــن حيــث خســارة اليمــن 
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ماليــن الــدوالرات، لعــدم متكنهــا مــن تصديــر الكميــة واحلصــول علــى مــوارد ماليــة.
وبحســب مصــادر يف شــركة صافــر النفطيــة احلكوميــة املالكــة للخــزان العائــم، فــإن الباخــرة 
حتتــوي علــى غاليــات يتــم تشــغيلها باملــازوت، تعمــل علــى إنتــاج الغــاز اخلامــل الــذي يحــول دون 
حــدوث أي انفجــار أو أي تفاعــل كيميائــي يــؤدي إلــى حــدوث االنفجــار يف اخلــزان، لكــن الغاليــات 
ــازوت.  ــف تزويدهــا بامل ــالث ســنوات بســبب عــدم رفــض التحال ــارب ث ــا يق ــذ م ــة من ــت معطل بات
واوضــح املصــدر إن البــوارج التابعــة التحالــف العربــي احتجــزت كميــة محــدودة مــن مــادة املــازوت 
ــم  ــاء رأس عيســى لتشــغيل اخلــزان العائ ــى مين ــا إل ــة ومنعــت دخوله تابعــة لشــركة النفــط اليمني

“صافــر “ املتواجــد يف ســواحل محافظــة احلديــدة بعــد نفــاذ مــادة املــازوت منــه.

7. منــذ ذلــك احلــن وحتــى انــدالع األحــداث املؤســفة يف 2015م املتمثلــة يف امتــالك احلركــة 
احلوثيــة املســلحة للســلطة اإلداريــة واألمنيــة للعاصمــة صنعــاء والعديــد مــن احملافظــات الغربيــة 
لليمــن وتبنــي الســعودية واإلمــارات حتالــف دولــي الســتعادة شــرعية الســلطة يف صنعــاء بالقــوة 
العســكرية واحلصــار البــري واجلــوي والبحــري كانــت ناقــالت النفــط  تأتــي حســب برنامــج محــدد 
إلــى املينــاء العائــم صافــر املســتقبل للنفــط اخلــام مــن القطاعــات النفطيــة اليمنيــة شــمال شــرق 
اليمــن ويتــم اســتقبالها وقطرهــا وربطهــا باملينــاء العائم صافر عبر قاطرتن بحريتن مســـتأجرتن 
ذات مواصفــات محــدده تضمــن الربــط والتصديــر اآلمنــن وبواســطة مرشــدين بحريــن ذوي كفاءة 
ــة  ــف إعــالن منطق ــوات التحال ــرار ق ــى أفضــل مســتوى إال أن ق ــم بحــري مؤهــل عل ــه وطاق عالي
احلديــدة وتخومهــا البريــة والبحريــة واجلويــة مناطــق حــرب مغلقــة بهــدف االســتيالء علــى مينــاء 
احلديــدة وفــرض احلصــار العســكري علــى املينــاء واملناطــق البحريــة املتاخمــة للمينــاء قــد أعــاق 
أي نشــاط لكــوادر شــركة صافــر اليمنيــة يف املينــاء العائــم وهجــرت الســفينة العائمــة محملــة يف 
خزاناتهــا بأكثــر مــن مليــون برميــل نفــط خــام وتوقــف العمــل يف صيانتهــا وتشــغيلها بعــد توقيــف 

رواتبهــم ورحيــل معظــم كوادرهــا مــن موقــع العمــل. 

ــه  ــاء العائــم صافــر إلــى حــوض الســفن لصيانت ــم يدخــل املين 8. ل
وجتديده لتمديد عمره االفتراضي منذ أن مت البدء العمل به كمنصة 
ــر مــن 30 عامــا )1987( وهــو أمــر يصعــب  ــل أكث يف رأس عيســى قب
اســتمراره لفتــرة طويلــة وأكــدت شــركة الشــرق األوســط املالحيــة أنهــا 
ــأن قــوات التحالــف العربــي  ــة ب وجهــت رســالة لشــركة النفــط اليمني
منعــت الناقلــة النفطيــة )رامــا 1( التــي حتمــل علــى متنهــا 3000 طــن 
مــن مــادة املــازوت مــن الدخــول إلــى رأس عيســى لتزويــد الســفينة 
صافــر باملــازوت، مشــيرة إلــى بــوارج العــدوان الســعودي اعترضــت 

طريــق الناقلــة رامــا 1 ومنعتهــا مــن دخــول امليــاه اإلقليميــة اليمنيــة لتفريــغ الكميــة املشــتراه مــن 
شــركة النفــط اليمنيــة واملقــدرة بـــ 3000 طــن مــن مــادة املــازوت رغــم حصولهــا علــى ترخيــص 

مــرور مــن قبــل فريــق التفتيــش اخلــاص بــاألمم املتحــدة املتواجــد يف جيبوتــي
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9. جتــاوز املينــاء العائــم “صافــر” عمــره االفتراضــي مبراحــل وأصبــح االعتمــاد عليــه كوســيلة 
ــم  ــه 430 ك ــغ طول ــوب مــن مــأرب والبال ــر خــط األنب ــر النفــط اخلــام املتدفــق عب ــدة لتصدي وحي

تقريبــا يشــكل مخاطــر اقتصاديــه وبيئيــة جســـيمة. 

10. بســبب اخلطــر الناجــم عــن تقــادم املنشــأة وعــدم التمكــن من ســحب النفط اخلــام احملبوس 
بداخلهــا وحصــول تهالــك يف جســم املنشــأة بعــد توقــف عمليــة الصيانــة بشــكل شــبه كلــي علــى 
اخلــزان العائــم منــذ منتصــف شــهر يونيــو 2016م  نتيجــة نفــاذ مــادة املــازوت الــذي يقــوم بتشــغيل 
الغاليــات إلنتــاج البخــار الــالزم لألعمــال اليوميــة ممــا اضطــرت شــركة صافــر إلــى إجــالء معظــم 
أفــراد الطاقــم واإلبقــاء علــى خمســة أشــخاص فقــط للمراقبــة وتنفيــذ بعــض األعمــال الضروريــة، 
األمــر الــذي انعكــس ســلباً علــى وضــع وحالــة الباخــرة. ويــزداد املوقــف ســوًءا إذا علمنــا أن اخلــزان 
العائــم واقــع يف منطقــة شــديدة احلــرارة والرطوبــة وامللوحــة، وهنــاك بعــض املعــدات واملواســير 
ــواد  ــر بعــض امل ــل الصــدأ، ومؤخــرا مت توفي ــات بفع ــى فت ــة إل ــا اخلارجي ــت أجزائه ــت وحتول تآكل
الضروريــة للقيــام بالصيانــة الالزمــة والعاجلــة بالــذات بغرفــة املاكينــات ملنــع حــدوث أي مشــاكل ال 
يُحمــد عقباهــا. ويبــذل طاقــم اخلــزان العائــم احملــدود كل إمكانياتــه للقيــام بذلــك وباإلمكانيــات 
البســيطة املتاحــة، حــي تتــم إزالــة الصــدأ لالماكــن املتهالكــة والقيــام بصيانتهــا ضــد الصــدأ 
وتغييــر بعــض األجــزاء إذا لــزم األمــر ضمانــا لتجنيــب منطقــة البحــر األحمــر كارثــة بيئيــة ميكــن 

ان تنتــج عــن احتمــال تســرب النفــط مــن الســفينة صافــر 

11. ســعت األمم املتحــدة منــذ عــام 2015 عبــر منســقية الشــئون اإلنســانية يف اليمــن وبالتعــاون 
مــع مركــز املســاعدة املتبادلــة لطــوارئ النقــل البحــري MEMAC لنقــل الســفينة وتفريغهــا 
والتخلــص مــن حمولتهــا املقــدرة مبليــون برميــل ومــن هيــكل الســفينة بعــد تفريغهــا. إال آن ســلطة 
احلوثيــن اشــترطت احلصــول علــى النفــط اخلــام املوجــود داخــل الســفينة أو اســتالم قيمــة النفــط 
املخــزون يف الســفينة أو مشــتقات نفطيــة بديلــة مقابــل الســماح لهــذه العمليــة. كمــا طالبــت 
شــركة صافــر بتزويــد الباخــرة مبــادة املــازوت و حملــت قــوى التحالــف مســؤولية مــا قــد يترتــب 
علــى تهالــك الباخــرة صافــر أو حصــول تســرب نفطــي منهــا. واتهمــت شــركة النفــط يف صنعــاء، 
التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية، مبنــع الوصــول إلــى باخــرة صافــر أو إجــراء أي صيانــة للناقلــة 

12. كمــا مت إخــالء العــدد األكبــر مــن طاقــم الباخــرة صافــر خوفــا مــن تعــرض الكــوادر 
لالســتهداف.ولعدم وجــود القاطــرات البحريــة تعــذر ســحب أنبــوب التصديــر اخللفــي إلى الســاحل 
للصيانــة الســنوية منــذ انــدالع احلــرب وبقــى طــوال هــذه املــدة طافيــاً علــى ســطح البحــر األمــر 
الــذي أدى إلــى تهالكــه بســبب عوامــل التعريــة البحريــة، وأصبحــت بعــض قطعــه يف وضعيــة ســيئة 
ــي )أي  ــة الرســو اخللف ــة الناقــالت بطريق ــاً اســتخدامه لتعبئ ــح مطلق ــة، وال يصل ــا ممزق وبعضه
ربــط ناقلــة التصديــر خلــف الباخــرة صافــر( وهــي األكثــر أمنــا ، قبــل خضوعــه للفحــص الشــامل 

واســتبدال املتهالــك واملمــزق مــن قطعــه. 
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13. يحمــل اخلــزان العائــم “صافــر” حاليــاً 1,148,000 )مليــون ومائــة وثمانيــة وأربعن( برميل 
ــاً طبقــة  ــات - بعــد نفــاذ مــادة املــازوت- تســربت تدريجي ــذ توقــف الغالي مــن النفــط اخلــام ومن
الغــاز اخلامــل  Inert Gasالتــي تغطــي النفــط اخلــام وتوفــر الضغــط املطلــوب داخــل اخلزانــات 
ــة حــدوث اشــتعال يف حــال  ــة مــن إمكاني ــك للحماي ــى الداخــل وذل ــواء اجلــوي إل ــع تســرب اله ملن
حــدوث أي احتــكاك أو جتمــع شــحنات مــن الكهربــاء الســاكنة يف محيــط اخلزانــات )يتــم احلصــول 
علــى الغــاز اخلامــل وضخــه إلــى خزانــات النفــط اخلــام مــن عــوادم الغاليــات أثنــاء عملهــا وفــق 
نظــام محــدد ومتكامــل خــاص بالغــاز اخلامــل( وبســبب توقــف الغاليــات لــم يعــد باإلمــكان إنتــاج 
ــت الظــروف املالئمــة  ــة النفــط اخلــام مــن االشــتعال متــى مــا اكتمل الغــاز اخلامــل الــالزم حلماي
لذلــك. وأوقفــت احلــرب تصديــر النفــط بشــكل كامــل، وبدايــة عــام 2018 توقفــت كل العمليــات 
يف ســفينة صافــر، وبعــد ظهــور مؤشــرات علــى حتلــل هيــكل الســفينة واحتماليــة تســرب النفــط، 
ســعت األمم املتحــدة للتدخــل والقيــام بعمليــة تقييــم وصيانــة، لكــن مســاعيها بــاءت بالفشــل.  
أواخــر يوليو/متــوز دقــت احلكومــة ناقــوس اخلطــر املتصاعــد لســفينة صافــر العائمــة، مبقطــع 
فيديــو نشــره حســاب رئاســة الــوزراء علــى تويتــر، وتوالــت بعــد ذلــك التاريــخ الدعــوات والتحذيرات 
مــن مســئولي الشــرعية والتحالــف الــذي تقــوده الســعودية. ولــم تخــُل تلــك الدعــوات مــن حتميــل 
احلوثيــن مســؤولية الكارثــة احملتملــة، والتنصــل مــن أي مســؤولية مترتبــة علــى ذلــك. كان يفتــرض 
أن تبــدأ عمليــة التقييــم األمميــة يف  أغســطس/آب املاضــي، وفــق اتفــاق األمم املتحــدة احلوثيــن 
املشــار إليــه أعــاله.  ظلــت تلــك التحذيــرات التــي أطلقتهــا أطــراف الصــراع، كمــا هــي، ولــم تعكــس 
بشــكل عملــي علــى أرض الواقــع، وكأنهــا مجــرد كالم يــردد وليــس بالضــرورة أن تصغــي أذان 
ــة بالســفينة،  ــون إن التحالــف هــو مــن تســبب يف توقــف الصيان ــه. ويقــول احلوثي ناطقــه ملضمون
ومينــع دخــول املــازوت )مشــابه للديــزل لكنــه أخــف( اخلــاص بتشــغيل الغاليــات واملولــدات يف 
صافــر العائمــة. وتقــول احلكومــة إن انقــالب احلوثيــن وإجــراءات اجلماعــة ســببت توقــف العمــل 
يف الســفينة وصيانتهــا، إضافــة إلــى منــع وصــول الفــرق األمميــة لصيانتهــا. وال ينفــي التحالــف 
اتهامــات احلوثيــن بخصــوص املــازوت وال يؤكدهــا، وكان التحالــف قــد أصــدر قائمــة باملــواد 
احملظــور دخولهــا لليمــن بدايــة احلــرب، وأضــاف مــواد أخــرى العــام املاضــي. وليــس مــن ضمنهــا 

املــازوت.
ويقــول التحالــف إن اإلجــراءات التــي ينفذهــا، بغــرض منــع تدفــق األســلحة اإليرانيــة للحوثيــن، 
وليــس لعرقلــة وصــول املــواد الغذائيــة واملشــتقات النفطيــة لليمــن. وتتحــدث األمم املتحــدة بخــالف 
ذلــك، حيــث تشــير تقاريرهــا إلــى أثــار احلصــار والقيــود واإلجــراءات علــى تدفــق املشــتقات 
ــه حتــت  ــون تهويل ــا يحــاول احلوثي ــراً جــداً كم ــس كبي ــر، لكــن لي واملســاعدات والســلع بشــكل كبي

مســمى “احلصــار اخلانــق للعــدوان”.

وبخصــوص املــازوت، كان مديــر شــركة صافــر الســابق، بعــث مذكــرة يف نوفمبر/تشــرين الثانــي 
عــام 2016م، إلــى وزيــري النفــط واملعــادن والنقــل التابعــن للحكومــة الشــرعية، أشــار فيهــا ملنــع 
التحالــف العربــي دخــول ســفينة محملــة باملــازوت مخصصــة لســفينة صافــر، بعــد أن كان قــد 
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أصــدر تصريحــاً بدخولهــا.

ووفــق املعلومــات التــي أطلــع عليهــا “املصــدر أوناليــن” ُســمح لتلــك الســفينة الحقــاً بالدخــول 
واســتمرت بعــض األعمــال يف الســفينة العائمــة حتــى منتصــف عــام 2017 حيــث توقفــت كل أعمــال 

الصيانــة مبــا فيهــا ضــخ الغــازات اخلاملــة يف خزانــات حفــظ النفــط ملنــع انفجــار الســفينة.
   ومؤخــراً بــدأت األطــراف تتقــاذف مســؤولية أزمــة املشــتقات النفطيــة )ديــزل وبتــرول( 
املتفاقمــة، وتقــول اجلماعــة إن التحالــف مينــع وصــول الســفن للموانــئ، ويقــول األخيــر واحلكومــة، 
إن احلوثيــون يعرقلــون دخولهــا ويعطلــون تنفيــذ قــرارات حكوميــة جلبايــة اجلمــارك والضرائــب.

وال متلــك احلكومــة والتحالــف الكثيــر مــن االوراق فيمــا يخــص الســفينة العائمــة، ومــع ذلــك 
ترفــض الشــرعية عــروض احلوثيــن بخصــوص تقاســم قيمــة النفــط، بحجــج أن األمــوال العائــدة 
منــه ســتذهب لصالــح متويــل العمليــات القتاليــة التــي يديرهــا احلوثيــون وليــس لصالــح املوظفــن 

املنقطعــة مرتباتهــم منــذ ثــالث ســنوات، كمــا يبــرر احلوثيــون.

مــن ناحيــة أخــرى، قــد يكــون تلكــؤ احلوثيــن ومنــع وصــول التقنيــن إلــى الســفينة، للحفــاظ على 
ــة وإســتراتيجية تســتحق  ــزة تكتيكي ــة لالنفجــار يف أي حلظــة، باعتبارهــا مي ــة قابل وضعهــا كقنبل

احملافظــة عليهــا.
قــد يكــون األمــر كذلــك خصوصــاً للحوثيــن ســابقة يف اســتخدامها كتكتيــك عســكري، حيــث 
هــددت قياداتهــم يف فتــرات مختلفــة بإفــراغ النفــط اخلــام يف ميــاه البحــر األحمــر، إذا لــم توقــف 
عمليــات التقــدم نحــو موانــئ احلديــدة، وبخصــوص األخيــرة كانوا قــد هددوا بتفخيخهــا وتفجيرها 

إذا مــا حــاول التحالــف والشــرعية االقتــراب منهــا.

ــدة، واالنســحاب مــن  وكان مــن املفتــرض أن تكــون الســفينة العائمــة، جــزءاً مــن اتفــاق احلدي
موانــئ البحــر األحمــر الرئيســية املنصــوص عليهــا يف مســودة ســتوكهولم الــذي وقعهــا كل مــن 

احلوثيــن واحلكومــة املعتــرف بهــا يف ديســمبر/كانون الثانــي العــام املاضــي.
إال أن تعثــر االتفــاق واســتحالة تطبيقــه يف ظــل اخلالفــات والتعقيدات املســتمرة، ألقت بظاللها 

علــى وضــع ســفينة صافــر التــي صــار النقــاش حولهــا مبعــزل عــن تنفيذ اتفاق الســويد.

يف التقريــر األخيــر لفريــق اخلبــراء البارزيــن والدوليــن بشــأن اليمــن، تطــرق اخلبــراء للســفينة 
والكارثــة احملتملــة لتســرب النفــط، وقــال اخلبــراء إن “التســرب مــن FSO Safer ســيتضمن أكثــر 
مــن أربعــة أضعــاف كميــة النفــط التــي مت إطالقهــا يف تســرب نفــط اكســون فالديــز عــام 1989” .
ــه  ــرة يف مجلــس حقــوق اإلنســان بدورت ــل   فت ــر الــذي مت عرضــه ومناقشــته قب وأشــار التقري
الـــ42 مبدينــة جنيــف، أشــار إلــى االحتمــال الكبيــر لوقــوع الكارثــة البيئيــة، رغــم ذلــك “لــم يتــم 

ــة النفــط”. التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن كيفيــة التعامــل مــع ناقل
وأكــد تقريــر اخلبــراء أن املشــكلة الرئيســية “تتوقــف علــى مــا يجــب عملــه بالنفــط، حيــث يشــير 
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احلوثيــون إلــى أنــه يجــب بيعــه يف األســواق الدوليــة، ويلــوم التحالــف احلوثيــن لرفضهــم تفريــغ 
النفــط. بينمــا يبــدو أن كال الطرفــن يريــدان أن يكــون لهمــا رأي بشــأن مــا يجــب فعلــه بالنفــط”.
ولفــت تقريــر اخلبــراء إلــى أن كال الطرفــن “يف وضــع يســمح لهمــا بإلقــاء اللــوم علــى الطــرف 

اآلخــر يف حالــة حــدوث كارثــة بيئيــة مخيفــة”.
وقــال تقريــر اخلبــراء –أطلــع املصــدر أوناليــن علــى مضمونــه- إن “تأثيــر تســرب النفــط 
ــاد ال ميكــن  ــة وأبع ــدان أخــرى حــول البحــر األحمــر ذا طبيع ــى ســكان اليمــن وبل ــة عل مــن الناقل

تخيلهمــا”.

ــة التــي ال  وحــذر مركــز الدراســات األميركــي “ذا أتالنتــك كانســل” ســابقاً مــن حجــم الكارث
ميكــن تخيلهــا، وقــال يف دراســة لــه بخصــوص الناقلــة إنــه “إذا حــدث االنفجــار لســفينة صافــر 
العائمــة فلــن يتســبب يف إتــالف أو غــرق أي ســفن يف املنطقــة املجــاورة فحســب، بــل ســيؤدي أيضــاً 
إلــى أزمــة بيئيــة تقــارب أربعــة أضعــاف حجــم تســريب قرابــة 260 ألــف برميــل للنفــط يف إكســون 
فالديــز )أالســكا 1989( التــي بقيــت آثارهــا الكارثيــة لســنوات عــدة، وقــد يتجــاوز قنــاة الســويس 

ليصــل إلــى مضيــق هرمــز”، مبعنــى أن معظــم دول املنطقــة العربيــة ليســت يف مأمــن.
وحــث فريــق اخلبــراء “كال اجلانبــن علــى تزويــد اجلهــات الفاعلــة يف األمم املتحــدة بالوصــول 
الــالزم لتقييــم الوضــع والقيــام بــأي عمــل ملنــع وقــوع كارثــة تالحــق اليمــن واملنطقــة لعــدة أجيــال”.

وأكــد التقريــر أنــه ويف “حالــة وقــوع كارثــة بيئيــة، فــإن عــدم وجــود تدابيــر مــن جانــب األطــراف 
ملنــع مثــل هــذا احلــدث ســيكون مبثابــة انتهــاك آخــر اللتزاماتهــا مبوجــب القانــون الدولــي حلقــوق 
اإلنســان وذلــك “بالنظــر إلــى أن وجــود بيئــة مالئمــة وصحيــة هــو شــرط مســبق لتحقيــق العديــد 
مــن حقــوق اإلنســان األخــرى، ال ســيما احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة املذكــورة 

أعــاله”.
ويف الوقــت الراهــن، ومــع بلــوغ احتماليــة انفجــار الســفينة او انقســامها إلــى نصفــن إلــى 
مرحلــة حرجــة وخطيــرة جــداً، فــإن مواقــف التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية واحلكومــة اليمنيــة 
ــر- أن  ــخ هــذا نشــر هــذا التقري ــى تاري ــد –حت ــن، تؤك الشــرعية وســلطات األمــر الواقــع للحوثي
هــذه األطــراف مصــرة علــى انفجــار الســفينة وحــدوث الكارثــة البيئيــة واإلنســانية واالقتصاديــة 

ــة. يف املنطق
ــاق الســويد أو  ــذ اتف ــا أن األمم املتحــدة هــي األخــرى شــريك يف اجلــرم بالتباطــؤ يف تنفي كم
إعــالن فشــله، وعــدم ممارســة موقــف حــازم متكــن مــن خاللــه فريــق التقييــم مــن الوصــول إلــى 
الســفينة، والتــي باتــت قنبلــة بــدون عــداد توقيــت. قــد تنفجــر اليــوم أو غــداً، ال أحــد يعــرف حتــى 

ــة. ــى األقــل- متــى ســتحدث الكارث اآلن –عل

ويــرى مراقبــون وخبــراء أن الســماح بوصــول الفــرق الفنيــة لتقييــم االثــار واالضــرار يف الســفينة 
وامكانيــة صيانتهــا، أولــى اخلطــوات الواجــب علــى أطــراف الصــراع التأكــد مــن تنفيذهــا.
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14.  أكــد مديــر دائــرة الشــرق األوســط بــوزارة اخلارجيــة النمســاوية تومــاس نــادر بتاريــخ 28 
نوفمبــر 2019م ، دعــم بــالده لــكل خطــوات حتقيــق الســالم يف اليمــن.  وعبــر املســئول النمســاوي 
عــن قلــق بــالده مــن اســتمرار عــدم الســماح لفريــق األمم املتحــدة مــن الوصــول إلــى اخلــزان 
النفطــي “صافــر” قــرب احلديــدة. وكانــت األمم املتحــدة قــد أعلنــت يف أكتوبــر 2019م، أن 
احلوثيــن منعــوا فريقــاً أمميــا مــن فحــص الناقلــة “صافــر” التــي ترســو منــذ 2015 بــال صيانــة، 

وتشــكل تهديــداً خطيــراً للبيئــة علــى الرغــم مــن مشــاورات جــرت مــع املليشــيات حولهــا.
ومــع بدايــة العــام 2019، أطلقــت احلكومــة اليمنيــة الشــرعية والتحالــف الداعــم لهــا، دعــوات 
متكــررة للتدخــل، كمــا أطلــق احلوثيــون، دعــوات مماثلــة إلنقــاذ اليمــن مــن الكارثــة. جــاءت تلــك 
الدعــوات بعــد حتذيــرات عامليــة وتقاريــر إعالميــة تنــذر بخطــر أكثــر مــن التســرب النفطــي، حيــث 
باتــت الســفينة مهــددة باالنفجــار يف أي حلظــة بســبب الغــازات املتصاعــدة مــن النفــط اخلــام 
اخلامــل واملــوزع يف 36 خــزان غيــر ممتلئــة، تتســع ألكثــر مــن ثالثــة مليــون برميــل نفــط، وهــو مــا 
قــد يعجــل بالكارثــة التــي قــد تبــدأ بانفجــار ضخــم قــد يدمــر املرفــأ والســفن يف املوقــع احمليــط.  

15. قالــت وزارة امليــاه والبيئــة يف حكومــة اإلنقــاذ التــي أنشــأتها جماعــة )أنصــار اهلل(، إن 
ــة بيئيــة، هــي األســوأ علــى مســتوى املنطقــة”. ــوع كارث ــف سيتســبب بوق “تعنــت قيــادة التحال

ودعــت إلــى تشــكيل فريــق أممــي تكــون مهمتــه زيــارة اخلــزان والتقصــي حــول وضعــه الكارثــي 
عــن كثــب.

وقــال القائــم بأعمــال الهيئــة العامــة حلمايــة البيئــة، يف صنعــاء، ، خــالل مؤمتــر صحفــي ، 
ان” التحالــف  مينــع صيانــة وإفــراغ حمولــة ســفينة صافــر مــن النفــط اخلــام”. مضيفــا:” وهــذا 
ينــذر بأكبــر كارثــة تســرب نفطــي يف منطقــة البحــر األحمــر، وخليــج عــدن وقــد متتــد إلــى البحــر 

املتوســط والعربــي، واحمليــط الهنــدي”.
وأشــار إلــى أنهــم دقــوا ناقــوس اخلطــر قبــل ســنوات، ودعــوا املجتمــع الدولــي واملنظمــات 

لالضطــالع بدورهــم ومنــع حــدوث هــذه الكارثــة.
ولفــت إلــى أن” الباخــرة صافــر ترســو علــى بعــد 4.8 أميــال بحريــة عــن شــاطئ رأس عيســى 
ــم  ــى ســاحل البحــر األحمــر كخــزان عائ ــدة عل ــة احلدي ــم شــمال مدين ــي 60 ك ــد حوال ــذي يبع ال

مؤهــل لتحميــل وشــحن الســفن بالنفــط اخلــام للتصديــر”.

يذكــر ان صافــر تعتبــر ثالــث أكبــر مينــاء عائــم يف العالــم لتخزيــن النفــط وطاقتــه التخزينيــة 
ثالثــة ماليــن برميــل وحتمــل حاليــاً مليونــاً و174 ألــف برميــل مــن النفــط اخلــام تقريبــا.

وطالــب ،”الســماح بتصديــر شــحنة النفــط يف الســفينة صافــر وعمــل الصيانــة الالزمــة لهــا 
لتفــادي أســوأ كارثــة بيئيــة باملنطقــة”.

ــا  ــد عليه ــي تعتم ــة الت ــدات الكهربائي ــازوت لتشــغيل املول ــة بامل ــد الناقل ــب أيضــا “ بتزوي وطال
مضخــات حفــظ التــوازن ومعــدات الفلتــرة وتهويــة اخلزانــات للحيلولــة دون تراكــم الغــازات القابلــة 
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لالشــتعال كمــا تعتمــد علــى املولــدات أجهــزة تأمــن بــدن الناقلــة لتثبيــط تأكســد احلديــد.
ولفــت الغزالــي إلــى أنــه، عنــد حصــول تســرب نفطــي فلــن يكــون هنــاك حاجــة إلبــالغ العالــم 

بالكارثــة حيــث ســيتكفل النفــط املتســرب بإيصــال الرســالة اليهــم بطريقتــه.
كمــا ســيصل تأثيــر الكارثــة إلــى اجلوانــب االقتصاديــة والبيئيــة، وحركــة املالحــة البحريــة يف 

املنطقــة.

16. كمــا أشــار الــى منــع التحالــف العربــي مــازوت تشــغيل مولــدات اخلــزان ووصــول فــرق 
صيانــة

يرفــض التحالــف دعــوات املجلــس السياســي األعلــى وحكومــة اإلنقــاذ لالتفــاق علــى آليــة 
لتصديــر نفــط اخلــزان

- تصر حكومة  الرياض على االنفراد بنفط «خزان صافر» العائم
- حتذيرات حكومة الشرعية تأتي لالبتزاز بعد أيام على بيع شحنة من نفط حضرموت

- تراكم غازات 1.2 مليون برميل نفط يف اخلزان يحوله إلى قنبلة عائمة
- بقاء النفط يف اخلزان بال صيانة ينذر بتسرب أو انفجار يهدد بيئة البحر األحمر

صحيفة الثورة / صنعاء /خاص
عــادت مــن جديــد إلــى الواجهــة، أزمــة خــزان صافــر النفطــي العائــم مبينــاء رأس عيســى، لكــن 
بدافــع املزايــدة وهــدف االبتــزاز وليــس بحثــا عــن حــل مينــع نــذر كارثــة عامليــة اقتصاديــة وبيئيــة 
باتــت وشــيكة يقــف وراءهــا التحالــف العربــي  منــذ بــدء احلــرب والصــراع باليمــن وبصــورة أكبــر 

خطــرا مــن ثالثــة أعــوام ويزيــد.
ويواصــل التحالــف العربــي  فــرض حصــار علــى اخلــزان ومنــع تصديــر قرابــة مليــون ومائتــي 
ألــف برميــل نفــط مخزنــة داخلــه منــذ 2015م، أو الســماح بوصــول مــادة املــازوت الالزمــة لتشــغيل 
مولــدات غاليــات ومبــردات منشــأة اخلــزان العائــم أو وصــول فــرق صيانــة متنــع خطــر انفجــاره 

أو تســرب نفطــه، يف أي حلظــة.

التحذيــرات مــن خطــر تســرب النفــط مــن خــزان صافــر أو انفجــار اخلــزان وعواقبــه البيئيــة 
واالقتصاديــة الكارثيــة علــى البحــر األحمــر بالكامــل والــدول املطلــة عليــه، ليســت جديــدة وســبق 
أن أطلقتهــا قيادتــا املجلــس السياســي األعلــى وحكومــة اإلنقــاذ طــوال ثــالث ســنوات. لكنهــا جــاءت 

هــذه املــرة مــن حكومــة الشــرعية ، بعــد أيــام علــى بيعهــا شــحنة جديــدة مــن نفــط حضرمــوت.
وتزعــم حكومــة  الشــرعية، أن ســلطة املجلــس السياســي وحكومــة اإلنقــاذ متنــع تصديــر نفــط 
خــزان صافــر العائــم ومتنــع الســماح بوصــول فــرق الصيانــة إليــه، يف وقــت تؤكــد الوقائــع بالوثائــق، 
أن مــن مينــع تصديــر النفــط ووصــول فــرق الصيانــة وقبــل هــذا وقــود املــازوت لتشــغيل معــدات 

منشــآت اخلــزان، هــو التحالــف العربــي وحكومــة الشــرعية.

غــدت ســفينة صافــر أو مــا يعــرف »خــزان صافــر«، محطــة التصديــر الرئيســة للنفــط اخلــام 
اخلفيــف املســتخرج مــن »القطــاع 18« يف منطقــة صافــر مبحافظــة مــأرب، و«القطــاع 9« يف منطقة 
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مالــك مبحافظــة شــبوة، قبــل توقــف ضــخ النفــط إليهــا، وتعــذر تصديــر مخزونهــا يف مــارس 2015م 
بفعــل حــرب وحصــار التحالــف العربــي.

وحتــوي ســفينة صافــر منــذ مــارس 2015م كميــات مــن النفــط اخلــام اجلاهــز للتصديــر، تقــدر 
مبــا يزيــد عــن مليــون و200 ألــف برميــل نفــط خــام، تعــذر تصديرهــا منــذ أربــع ســنوات، بفعــل 
حصــار التحالــف العربــي ، ومت ســحب املوظفــن وإنهــاء أعمــال الصيانــة الدوريــة التــي تشــير 

تقاريــر إلــى أنهــا »كانــت تكلــف ســنويا 10 ماليــن دوالر«.

لكــن مــا يفاقــم املخــاوف احملليــة واإلقليميــة والدوليــة أيضــاً مــن اســتمرار النفــط يف الســفينة، 
ــدات  ــو املاضــي »توقــف املول ــر أصــدره مركــز صنعــاء للدراســات منتصــف يوني هــو بحســب تقري
العاملــة علــى مــن الســفينة عــن العمــل بســبب نقــص الديــزل، مــا يعنــي أنهــا لــم تعــد قــادرة علــى 

ضــخ الغــاز اخلــام يف كميــة النفــط املخزونــة، واملرجــح انفجــار تراكماتــه«.

ومنــع حتالــف العربــي علــى اليمــن، منــذ نوفمبــر 2016م إمــداد ســفينة صافــر )اخلــزان النفطــي 
العائــم( باملــازوت لتشــغيل مولــدات تبريــد وتصريــف الغــاز املنبعــث عــن النفــط اخلــام، باعتــراض 
بــوارج التحالــف طريــق الناقلــة »رامــا 1« ومنعهــا مــن دخــول امليــاه اإلقليميــة واحملليــة اليمنيــة 

لتفريــغ 3000 طــن مــن مــادة املــازوت يف صافــر.

ذلــك مــا تؤكــده وثيقــة خطــاب رفعتــه شــركة الشــرق األوســط للمالحــة احملــدودة، لشــركة 
النفــط اليمنيــة يف 7 نوفمبــر 2016م. تفيــد فيــه أن »قــوات التحالــف رفضــت الســماح لناقلــة رامــا 
1 بالدخــول إلــى امليــاه اإلقليميــة اليمنيــة لتفريــغ كميــة 3000 طــن مــازوت يف صافــر رغــم حصولهــا 

علــى تصريــح األمم املتحــدة«. وترتــب علــى هــذا، إطــالق شــركة صافــر أول حتذيــر.

أكــدت شــركة صافــر أن »غاليــات البخــار العاملــة بوقــود املــازوت تشــكل قلــب اخلــزان العائــم 
صافــر والــذي بدونــه تتوقــف جميــع األنشــطة وتتوقــف احليــاة علــى اخلــزان العائــم، ويصبــح 
احلفــاظ علــى أدنــى مســتوى مــن الصيانــة وبالتالــي معاييــر الســالمة والبيئــة الســليمة أمــرا يف 

ــام بهــا توفــر البخــار«. ــة بــل مســتحيال يف بعــض اجلزئيــات التــي يســتلزم القي ــة الصعوب غاي

وأوضحــت شــركة صافــر أهميــة مــادة املــازوت للخــزان العائــم، قائلــة: إن »توليــد الكهربــاء يف 
ــن البحــر أيضــا  ــاه م ــة املي ــم حتلي ــا تت ــة كم ــات بخاري ــم بواســطة توربين الباخــرة وبشــكل كاف يت
بواســطة البخــار، فالبخــار هــو األســاس للخــزان العائــم وللحصــول عليــه البــد مــن توافــر مــادة 
املــازوت لتشــغيل الغاليــات«. مضيفــة: إن تزويــد الباخــرة مبــادة املــازوت »هــو احلــل الوحيــد إلنقــاذ 

الوضــع«.

رســالة صافــر، حــذرت مــن أنــه يف حــال عــدم توفيــر مــادة املــازوت فــإن »الشــركة تتوقــع حصــول 
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حريــق أو انفجــار يف الباخــرة صافــر ســيؤدي إلــى تلــوث بحــري غيــر مســبوق يف البحــر األحمــر 
وسيشــكل حتديــا لليمــن ودول املنطقــة«. وأكــدت إخــالء مســؤوليتها وحتميلهــا قــوى التحالــف 

العربــي »مســؤولية مــا قــد يترتــب علــى تهالــك اخلــزان العائــم أو حصــول تســرب نفطــي منــه«.
حتذيرات متالحقة

17. توالــت التحذيــرات فرفعــت الهيئــة العامــة للشــؤون البحريــة رســالة يف 9 نوفمبــر 2016م، 
تؤكــد »حاجــة ســفينة صافــر العائمــة لتموينهــا مبــادة املــازوت إلعــادة تشــغيلها والقيــام بأعمــال 
الصيانــة الالزمــة لهــا تفاديــا حلــدوث تلــوث كبيــر نتيجــة تســرب النفــط إلــى البحــر ممــا يــؤدي 
إلــى كارثــة بيئيــة كبيــرة ال يحمــد عقباهــا«. منوهــة بعواقــب »توقــف الســفينة عــن العمــل منــذ 18 

شــهرا«.

ويف 21 ديســمبر 2016م، التقــى وزيــر النفــط واملعــادن بحكومــة اإلنقــاذ، حينهــا قيــادات الهيئات 
واملؤسســات النفطيــة وشــدد علــى ضــرورة التحــرك لوضــع معاجلــات للخــزان العائــم )الســفينة 
صافــر( واآلثــار الكارثيــة التــي قــد تُخلفهــا الســفينة العائمــة نتيجــة تقادمهــا وتوقــف أعمــال 

الصيانــة بســبب اســتمرار احلصــار الــذي يفرضــه التحالــف العربــي «.

ــل 2017م، أن »شــلل معظــم  ــة يف إبري ــة الشــؤون البحري ــت هيئ ظــل اخلطــر يتصاعــد، فأعلن
األنشــطة ومنهــا الصيانــة علــى اخلــزان العائــم ينــذر بكارثــة بحريــة ستشــكل حتديــاً لليمــن والــدول 
املجــاورة«. واعتبــر مديرهــا محمــد معتــوق أن »وضــع الباخــرة صافــر يف دائــرة االســتهداف مــن 
حتالــف العــدوان وبهــذا الشــكل يعكــس صــورة واحــدة لالبتــزاز الكبيــر الــذي يتعــرض لــه اليمــن«.

وذكــر مصــدر  يف تصريــح صحــايف: »وضــع الباخــرة صافــر والظــروف احمليطــة بهــا متثــل 
هاجســا يؤرقنــا يف الهيئــة، نحــن نتحــدث عــن خــزان عائــم ضخــم ودخــل اخلدمــة يف اليمــن قبــل 
ثالثــن عامــا والكميــة التــي يحتويهــا هــذا اخلــزان كبيــرة ويف حــال حصــل انفجــار أو حريــق قــد 
تضــرب الكارثــة البيئيــة عــددا مــن الــدول وستتســبب بعواقــب وخيمــة ولفتــرة زمنيــة، ولــن تكــون 

املشــكلة آنيــة«.

ــة وشــيكة يف البحــر  ــة بيئي ــن »كارث ــو 2017م، م ــادن يف 6 ماي ــط واملع ــر النف ــل، حــذر وزي باملث
ــي  ــف العرب ــم صافــر«، محمــاًل » التحال األحمــر جــراء حــدوث تســرب نفطــي مــن اخلــزان العائ
املســؤولية الكاملــة جــراء عــدم ســماحه بتصديــر كميــة النفــط يف اخلــزان ومنــع تزويــد الســفينة 

ــآكل«. ــا مــن الت ــازوت الالزمــة لتشــغيلها وصيانتهــا حلمايته مبــادة امل
مناشدات متوالية

ترافقــت حتذيــرات ســلطة املجلــس السياســي وحكومــة اإلنقــاذ احلوثيــة، مع توجيهها مناشــدات 
لــألمم املتحــدة، ومــن ذلــك اجتمــاع نائــب رئيــس الــوزراء ووزراء النفــط واملاليــة والكهربــاء والطاقــة 
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ــَب التفاهــم مــع األمم املتحــدة  ــر 2018م الســتعراض »جوان ــة، كــرس يف 13 أكتوب واخلدمــة املدني
بشــأن باخــرة صافــر وأهميــة تفريــغ النفــط اخلــام منهــا نظــراً لتوقــف أعمــال الصيانــة ملــا يقــارب 

أربــع ســنوات«.

ويف حــن جــدد االجتمــاع »التحذيــر مــن أن أي تســرب لهــذه الباخــرة ســيضر باملناطــق التــي 
تقــع بالبحــر األحمــر والبيئــة البحريــة املجــاورة ويضــع املنطقــة بأكملهــا يف خطــر التعــرض ألكبــر 
كارثــة تلــوث بيئــي«، ســلم وزيــر اخلارجيــة هشــام شــرف يف الرابــع مــن نوفمبــر 2018م، املنســق 
ــو  ــام لــألمم املتحــدة )أنطوني ــدي(، رســالة لألمــن الع ــز غران ــاء )لي ــم لــألمم املتحــدة بصنع املقي

غوتيــرس(.

الرســالة تضمنــت عــرض مبــادرة علــى األمم املتحــدة ومطالبتهــا الضغــط مــن أجــل »الســماح 
باســتخدام الوقــود املوجــود يف الباخــرة “صافــر” يف رأس عيســى لصــرف املتأخــرات مــن رواتــب 
املوظفــن اليمنيــن العاملــن يف القطــاع العــام ومبــا يســاهم يف التخفيــف مــن األوضــاع اإلنســانية 
وجتنــب الكارثــة البيئيــة التــي قــد يتســبب بهــا أي تســرب للخــزان املتهالــك جــراء منــع دول التحالف 

العربــي ألعمــال الصيانــة الالزمــة منــذ بــدء العــدوان«.

ويف 13 نوفمبــر 2018م، صــدر بيــان هــام لــوزارة النفــط واملعــادن دعــت فيــه »األمم املتحــدة إلــى 
االضطــالع بدورهــا يف حمايــة الباخــرة صافــر يف ســاحل البحــر األحمــر، مــن أي اســتهداف مــن 
قبــل دول التحالــف العربــي «. وأكــدت بــأن »اســتهدافها ســيؤدي إلــى كارثــة علــى االقتصــاد الوطنــي 
والبيئــة البحريــة يف اليمــن واملنطقــة، ســتمتد يف حــال تســرب نفــط اخلــزان مــن بــاب املنــدب إلــى 

قنــاة الســويس«.

التحذيــر نفســه جــدده املجلــس السياســي األعلــى بلغــة مباشــرة، عبــر عضــو املجلــس )محمــد 
علــي احلوثــي(، بإعالنــه تفاقــم املشــكلة، قائــال يف تغريــدة لــه علــى »تويتــر« يف 22 إبريــل 2019م: 
»انقطــع البيــب بســفينة صافــر )اخلــزان العائــم( الــذي يوجــد بداخلــه مليــون برميــل تقريبــا مــن 
النفــط اخلــام والــذي يرفــض التحالــف العربــي وحلفهــم مــن 2015م والــى اليــوم الســماح ببيعــه«.

ــد  ــي ق ــة الت ــار الكارثي ــي مســؤولية اآلث ــف العرب ــس السياســي دول التحال ــل عضــو املجل وحم
تصيــب البيئــة واملالحــة البحريــة جــراء انقطــاع البيــب اخلــاص بســفينة صافــر التــي يوجــد 
بداخلهــا مليــون برميــل تقريبــا مــن النفــط اخلــام. قائــال: إننــا نحمــل دول العــدوان مســؤولية أي 
أضــرار قــد يصيــب البيئــة البحريــة أو املالحيــة والتــي سيتســبب يف كارثــة للعالــم«. ولكــن التحالــف 

العربــي جتاهــل التحذيــر.

ــو  ــه يف 5 ماي ــان أصدرت ــر بي ــاذ عب ــة اإلنق ــادن يف حكوم ــك، جــددت وزارة النفــط واملع ــع ذل م
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2019م مطالبــة »األمم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة بالتدخــل ملنــع دول التحالــف العربــي مــن 
اســتهداف الباخــرة صافــر والســماح ببيــع النفــط اخلــام املوجــود فيهــا واالســتفادة مــن العائــد يف 
ــة فيهــا متوقفــة  ــة كــون الســفينة أصبحــت متهالكــة وأعمــال الصيان ــة بديل ــات نفطي إنشــاء خزان

ــة بيئيــة يف املنطقــة«. ــذر بكارث بســبب العــدوان ممــا ين

وصــرح اخلبيــر اليمنــي يف احلديــدة فــاروق الكمالــي   أن املصائــب ال تأتــي فــرادى، فاليمــن 
ــة أخــرى جــراء خطــر حــدوث تســرب نفطــي محتمــل  الغــارق يف احلــرب واألزمــات، يواجــه كارث
ألكثــر مــن مليــون برميــل مــن النفــط اخلــام، يف أزمــة لــن تقتصــر تأثيراتهــا علــى االقتصــاد اليمنــي 
فحســب، بــل ســتمتد تأثيراتهــا إلــى دول اجلــوار واإلقليــم، وتهــدد بتوقــف حركــة التجــارة يف البحــر 

األحمــر.
وكشــف مســئولون وخبــراء لـ”املشــاهد” عــن فشــل محــاوالت األمم املتحــدة لتفريــغ خزانــات 
الســفينة “صافــر”، يف محطــة رأس عيســى لتصديــر النفــط علــى البحــر األحمــر، مؤكديــن أن 
الوقــت ينفــد، وأن الســفينة املتهالكــة مهــددة باالنفجــار يف أي وقــت، والتســبب بكارثــة اقتصاديــة 

وبيئيــة جــراء تســرب نحــو 1.2 مليــون برميــل مــن النفــط اخلــام )156 ألــف طــن متــري(.
وأوضــح مســئول يف شــركة صافــر احملليــة للنفــط، أن اتفاقــاً مت بخصــوص تولــي األمم املتحــدة 
عمليــة التقييــم الفنــي للســفينة “صافــر”، وإجــراء عمليــة صيانــة قبــل تفريــغ النفــط اخلــام، لكــن 
الفريــق األممــي أكــد عــدم إمكانيــة تفريــغ اخلزانــات، بســبب تهالــك الســفينة، وعــدم القــدرة علــى 

ســحب النفــط نتيجــة توقــف عمــل الغاليــات التــي ترفــع النفــط ملســتوى الشــفط.

18. يتولــى مكتــب األمم املتحــدة خلدمــات مشــاريع البنــى التحتيــة )UNOPS(، مهمــة التقييــم 
الفنــي للســفينة صافــر، حيــث نشــر مطلــع أغســطس املاضــي، مناقصــة لـ”توفيــر مهمــة التقييــم 
الفنــي لوحــدة التخزيــن والتفريــغ العائــم” )SAFER(”، وقــد مــرت 8 أشــهر دون حتقيــق تقــدم 

يذكــر.
وحــذرت األمم املتحــدة مــن انفجــار محتمــل يهــدد ســفينة النفــط “صافــر”. وقــال مكتــب 
ــع عليــه “املشــاهد”: “الســفينة  األمم املتحــدة خلدمــات مشــاريع البنــى التحتيــة، يف تقريــر اطل
صافــر محملــة حاليــاً بحوالــي 1.148 مليــون برميــل مــن النفــط اخلــام، ونظــراً لعــدم توفــر خزانــات 
الشــحن بالغــاز اخلامــل، تعتبــر منطقــة الشــحن وســطح اخلزانــات واملناطــق احمليطــة بهــا عرضــة 

للغــازات الهيدروكربونيــة، وتتعــرض خلطــر االنفجــار/ احلريــق”.
ووفقــاً للتقريــر، منــذ مطلــع 2015، توقفــت أعمــال الصيانــة، ومت ســحب القاربــن املروحيــن 
والطائــرة املروحيــة، بعــد نفــاد وقــود الديــزل ونقــص التــزود بالوقــود، وتوقفــت املراجــل عــن إنتــاج 
غــاز خامــل للحمايــة، كمــا تســبب إهمــال الصيانــة العامــة التــي اســتمرت أكثــر مــن 4 أعــوام، يف 
زيــادة تدهــور الســفينة واآلالت املرتبطــة بهــا، فضــاًل عــن خرطــوم تصديــر النفــط العائــم، ممــا 
وضــع “FSO SAFER” يف خطــر بيئــي واقتصــادي ميكــن أن يؤثــر بشــكل خطيــر علــى الــدول 

املجــاورة يف البحــر األحمــر.
مــن جانبــه، حــذر مــارك لوكــوك، وكيــل الشــؤون اإلنســانية لــألمم املتحــدة، مــن انفجــار منشــأة 
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صافــر وحــدوث كارثــة بيئيــة تهــدد ممــرات حركــة النفــط والتجــارة يف واحــد مــن أكثــر ممــرات 
الشــحن ازدحامــاً يف العالــم.

وقــال لوكــوك، يف إحاطــة ملجلــس األمــن عــن احلالــة اإلنســانية يف اليمــن: “إننــا نشــعر بقلــق 
ــي 8  ــد حوال ــى بع ــة عل ــغ عائم ــن وتفري ــر، وهــي منشــأة تخزي ــط صاف ــة النف ــد بشــأن ناقل متزاي

ــر”. ــة ســاحل محطــة رأس عيســى يف البحــر األحم ــرات قبال كيلومت
ــا يف  ــاً: “إنه ــذ عــام 1998، مضيف ــر النفــط من ــن وتصدي وأوضــح أن املنشــأة تســتخدم لتخزي
حالــة ســيئة، ولــم حتصــل علــى صيانــة منــذ عــام 2015. وبــدون صيانــة، نخشــى أن تنفجــر، ممــا 

يــؤدي إلــى وقــوع كارثــة بيئيــة يف أحــد أكثــر ممــرات الشــحن ازدحامــاً يف العالــم”.

19. يعانــي اليمــن مــن حــرب مســتمرة منــذ  5ســنوات بــن احلكومــة الشــرعية املدعومــة مــن 
حتالــف بقيــادة الســعودية، وجماعــة املتمرديــن احلوثيــن، وقــد انعكــس الصــراع السياســي يف 
تأخــر تفريــغ خزانــات النفــط اخلــام مــن الباخــرة “صافــر”، ويف انعــدام احللــول، مــا يهــدد 

ــة. ــة العربي ــة باملنطق ــة وبيئي ــة اقتصادي ــد يتســبب يف أســوأ كارث بانفجــار ضخــم ق
ــوده الســعودية،  ــذي تق ــف ال ــى رفــض التحال ــل املاضــي، إل ــي، يف 23 ابري ــادي حوث وأشــار قي
الســماح لفريــق أممــي بتفريــغ وبيــع شــحنات النفــط اخلــام املجمــدة يف منشــأة رأس عيســى.

وقــال محمــد علــي احلوثــي، يف تغريــدة علــى موقــع التدويــن املصغــر “تويتــر”: “ســفينة صافــر 
)اخلــزان العائــم( الــذي يوجــد بداخلــه مــا يزيــد عــن مليــون برميــل مــن النفــط اخلــام، يرفــض )مــا 
ــوم، الســماح  ــى الي ــي مــن 2015 وإل ــي الســعودي اإلمارات ســماه( “العــدوان” األمريكــي البريطان
ببيعــه، وإننــا نحملهــم مســؤولية أي أضــرار قــد تصيــب البيئــة البحريــة أو املالحيــة، والــذي 

سيتســبب يف كارثــة للعالــم”.
وحــذر املتحــدث باســم قــوات التحالــف )الــذي تقــوده الســعودية لدعــم احلكومــة يف اليمــن(، 
العقيــد الركــن تركــي املالكــي، يف  29 أبريــل املاضــي، مــن مخاطــر تســرب نفطــي يف البحــر 
األحمــر غربــي اليمــن، نتيجــة منــع جماعــة احلوثــي تفريــغ النفــط اخلــام مــن اخلــزان العائــم يف 

مينــاء رأس عيســى.
وقــال املالكــي، يف مؤمتــر صحــايف بالريــاض، إن جماعــة احلوثــي تعطــل تفريــغ اخلــزان العائــم 

للنفــط “صافــر” علــى البحــر األحمــر.
وقــال مســئول يف شــركة صافــر لـ”املشــاهد”: “باتــت عمليــة تفريــغ  1.2 مليــون برميــل مــن 
النفــط اخلــام، مســألة معقــدة للغايــة، بســبب اخلالفــات السياســية والصــراع بــن احلكومــة 

الشــرعية والتحالــف الــذي يدعمهــا مــن جهــة، وجماعــة احلوثيــن مــن جهــة أخــرى”.
وأوضــح أن مهمــة تفريــغ الســفينة مــن قبــل األمم املتحــدة، كان مــن املقــرر أن تنتهــي يف 13 

ســبتمبر 2018.
ومت التطــرق لنفــط رأس عيســى يف مفاوضــات سياســية انعقــدت يف العاصمــة الســويدية 
ســتوكهولم، ومت االتفــاق علــى أن تتولــى األمم املتحــدة بيــع النفــط اخلــام املجمــد يف الســفينة 

“صافــر”، وحتويــل عائداتــه لدفــع رواتــب موظفــي القطــاع العــام.
ويحــذر اخلبيــر يف النفــط عبــد الواحــد العوبلــي، مــن انفجــار محتمــل لباخرة النفــط “صافر”، 
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نتيجة التجاذبات السياســية.
وقــال العوبلــي لـ”املشــاهد”: “هنــاك خالفــات بشــأن الوســائل املمكنــة للتعامــل مــع حالــة 

الباخــرة، وصــراع حــول املبالــغ والعمــوالت، بينمــا الوقــت ينفــد، والكارثــة باتــت وشــيكة”.
وأوضــح أن أحــد احللــول، أن يتــم ســحب الباخــرة إلــى البحريــن، مــن قبــل شــركة متخصصــة 
بهــذا النــوع مــن األعمــال، وكانــت األمــور متضــي بهــذا االجتــاه، وكانــت الشــركة البحرينيــة بــدأت 
جتهــز لهــذه املهمــة، لكــن خالفــات بــن الطرفــن يف الشــرعية واحلوثيــن، أحبطــت النقــل، 

ــة للباخــرة املتهالكــة. ــة الفني ــى احلال باإلضافــة إل
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مســــــــــــــــــــــــــــاٍع أممـــــــــــــــــــــية :-

قــال العوبلــي: “الباخــرة هــي ملــك شــركة صافــر، بينمــا مثــاًل النفــط بداخلهــا عمليــاً ملــك وزارة 
النفــط، هــذا يعنــي أن هنــاك ملكيــات مختلفــة يف املوضــوع، وتعــارض مصالــح، وحصــل اختــالف 
طبعــاً علــى بيــع الباخــرة بعــد تفريغهــا، صافــر رفضــت بيــع الباخــرة، والباخــرة ال تتحــرك إال بــإذن 

مــن مالكهــا، وأغلــب الظــن حــدوث خــالف حــول العمــوالت”.
ــن عيفــان، أكــد أن خــزان  ــة، محمــد ب ــة العامــة للشــؤون البحري وكان الرئيــس التنفيــذي للهيئ
التصديــر “صافــر” بــرأس عيســى، بــات مهــدداً بحــدوث تســرب نفطــي، نظــراً لتوقــف الصيانــة 
ــاً، بســبب عــدم توفــر وقــود املــازوت، وبالتالــي عــدم القــدرة علــى تشــغيل الغاليــات، وأصبــح  كلي

جســم اخلــزان العائــم معرضــاً للتــآكل بفعــل الطقــس والرطوبــة.
وقــال بــن عيفــان، يف رســالة ســابقة لوزيــر النقــل، اطلــع عليهــا “املشــاهد”، إن حــدوث تســرب، 
ســيكون لــه عواقــب كارثيــة علــى األرواح والبيئــة البحريــة، وعلــى الثــروة الســمكية يف البحــر 
األحمــر، ولذلــك فــإن تفريــغ اخلــزان أصبــح مســؤولية وطنيــة وأخالقيــة ملّحــة، يجــب القيــام بهــا 

علــى وجــه الســرعة، كأولويــة قصــوى يف الوقــت الراهــن.
وطلــب عيفــان مــن وزيــر النقــل مناشــدة جميــع اجلهــات الرســمية املســئولة ذات الصلــة، العمــل 

اجلــاد والســريع للتخلــص مــن النفــط اخلــام املوجــود حاليــاً علــى اخلــزان العائــم “صافــر”.
وقــال إن تعــرض اخلــزان العائــم ألي عمــل عســكري أو حــدوث تســرب نفطــي، ســيتعدى 
ــاً لــدول اإلقليــم واملراكــز  قــدرة اليمــن علــى مكافحتهــا حتــى يف زمــن الســلم، بــل سيشــكل حتدي

املتخصصــة فيــه رغــم إمكانياتهــا.
وأشــار التقريــر األممــي، إلــى أن مكتــب األمم املتحــدة خلدمــات املشــاريع )UNOPS(، يســعى 
إلــى اســتئجار شــركة متخصصــة دوليــة إلجــراء تقييــم تقنــي لتحليــل وتقــدمي اخليــارات والنتائــج 
واملنهجيــات، واإلشــراف علــى األعمــال الالزمــة يف وقــت الحــق، مــن أجــل الضغــط بأمــان، 
علــى اخلزانــات بالغــاز اخلامــل، حتــى تصبــح املنشــأة جاهــزة الســتخراج النفــط اخلــام وتفريــغ 

ــج. الصهاري

ــة )هشــام شــرف( منســق األمم املتحــدة يف اليمــن  ــر اخلارجي ــو 2019م، ســلم وزي ويف 11 يوني
)ليــز غرانــدي( رســالة مــن رئيــس املجلــس السياســي األعلــى )مهــدي املشــاط( إلــى األمــن العــام 
لــألمم املتحــدة )انطونيــو غوتيريــس( وعــدد مــن الرؤســاء يف الــدول الصديقــة والشــقيقة، تضمنــت 
ملخصــا ببيانــات وإحصــاءات جرائــم دول العــدوان، و«حتذيــرات مــن تداعيــات كارثيــة للتأخيــر يف 

معاجلــة وضــع اخلــزان العائــم صافــر«.
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مبـــــــــــــــــــــــــــــادرات :

بالتزامــن، ظــل املجلــس السياســي وحكومــة اإلنقــاذ، يعرضــان مبــادرات بحلــول ومعاجلــات 
ألزمــة اخلــزان العائــم لشــركة صافــر، وكشــف رئيــس املجلــس السياســي الرئيــس الشــهيد صالــح 
الصمــاد يف مقابلــة مــع قنــاة »املياديــن« مطلــع 2017م أن »األمم املتحــدة لــم تلعــب دورا يف هــذا 
الســياق وأنهــا عجــزت عــن العمــل علــى الســماح بتصديــر هــذه الكميــة وبيعهــا مقابــل أدويــة 

ــة«. ــرة العصيب ــي يف هــذه الفت ــا الشــعب اليمن يحتاجه

ــر 2018م، لألمــن  ــن نوفمب ــع م ــة هشــام شــرف يف الراب ــر اخلارجي ــا عرضــت رســالة وزي كم
ــا بالضغــط مــن  ــى األمم املتحــدة وطالبته ــادرة عل ــرس( مب ــو غوتي ــألمم املتحــدة )أنطوني ــام ل الع
أجــل »الســماح باســتخدام الوقــود املوجــود يف الباخــرة “صافــر” يف رأس عيســى لتوليــد الطاقــة 
ــة  ــة ومبــا يســاهم يف التخفيــف مــن األوضــاع اإلنســانية وجتنــب الكارث ــة للمــدن اليمني الكهربائي

البيئيــة التــي قــد يتســبب بهــا أي تســرب للخــزان املتهالــك«.

ويف األول مــن مايــو 2019م، أطلــق عضــو املجلــس السياســي محمــد علــي احلوثــي، مبــادرة 
جديــدة، وقــال يف تغريــدة لــه علــى »تويتــر« : »ندعــو األمم املتحــدة ومجلــس األمــن إلــى وضــع آليــة 
تقــوم علــى بيــع النفــط اخلــام اليمنــي ومنــه نفــط خــزان صافــر العائــم مقابــل توفيــر واســتيراد 
البتــرول والديــزل والغــاز املنزلــي كونهــا مــواد ضروريــة للمواطنــن، وإعــادة مــا يتــم بيعــه إلــى بنكــي 

صنعــاء وعــدن لصــرف مرتبــات املوظفــن التابعــن لنطــاق ســيطرتهما«.

ــى مفهومهــا  ــادرة بالرفــض مــن جانــب حكومــة الريــاض، التــي تصــر عل ــت املب مــع ذلــك، قوبل
التفــاق الســويد، وزعــم أنــه يقضــي بانســحاب اجليــش واللجــان مــن احلديــدة وموانئهــا مبــا فيهــا 
رأس عيســى، وتســليمها لهــا لتتولــى هــي »تصديــر النفــط واســتالم عائداتــه لتمويــل نفقــات الدولــة 
مبــا فيهــا املرتبــات«. كمــا تزعــم، رغــم أن ذلــك لــم يحــدث مــع عائــدات نفــط وغــاز املناطــق 

اخلاضعــة لتحالــف العــدوان واملرتزقــة والتــي تتركــز فيهــا منابــع النفــط والغــاز.

تســبب تعنــت حتالــف العربــي وحكومــة الشــرعية، يف تفاقــم األخطــار املرتقبــة عــن اســتمرار 
ــازوت الالزمــة لتشــغيل  ــاء رأس عيســى، مــن دون مــادة امل ــم لشــركة صافــر يف مين اخلــزان العائ
مولــدات معداتــه وصيانتــه، ومــن دون الســماح بتصديــر محتــواه النفطــي، الــذي حتــذر التقاريــر 
الدوليــة مــن أنــه يف حــال تســربه »ســيغطي مســاحة 939 ترليــون متــر مربــع«، مــا يعنــي أن آثــار 

الكارثــة البيئيــة ســتتجاوز البحــر األحمــر ومتتــد لتشــمل البحــار املجــاورة.

وأطلــق مركــز دراســات »ذا اتالنتــك كاونســل« األمريكــي، حتذيــرات يف منتصــف ابريــل املاضــي، 
بقولــه: إن الســفينة »حتولــت إلــى قنبلــة ضخمــة ميكنهــا االنفجــار بســبب محتوياتهــا ونقــص 
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الصيانــة«. مؤكــدا أن »خطــر حــدوث االنفجــار يتزايــد يوميــاً«. وقــال: »إذا حــدث ذلــك فلــن يتســبب 
يف إتــالف أو غــرق أي ســفن يف املنطقــة املجــاورة فحســب؛ بــل ســيؤدي أيضــاً إلــى حــدوث أزمــة 

بيئيــة تقــارب أربعــة أضعــاف حجــم تســريب النفــط يف إكســون فالديــز 1989م«.

كذلــك مرصــد الصراعــات والبيئــة الدولــي، أطلــق يف مايــو 2018م حتذيــرات مماثلــة يف ســياق 
عرضــه تفاصيــل شــاملة حــول ســفينة صافــر وتدهورهــا املســتمر، وتســليط الضــوء علــى املخــاوف 
البيئيــة للتســرب، جــراء إغــالق احملطــة منــذ بدايــة احلــرب وتوقــف صيانتهــا، مؤكــداً أنهــا »ميكــن 
أن تنفجــر«. يف هــذا، شــدد تقريــر مركــز دراســات »ذا اتالنتــك كاونســل« األمريكــي، علــى »وجــوب 
حقــن الغــازات اخلاملــة يف الهــواء للتأكــد مــن أن األكســجن ال يتجــاوز هــذا املســتوى مــن التركيــز«.

وأكــد التقريــر األمريكــي أن تعــذر هــذا »يجعــل اخلــزان قابــاًل لالشــتعال، وقنبلــة عمالقــة بشــكل 
فعــال«. وقــال: »قــد تــؤدي الشــرارة أو الرصاصــة اخلاطئــة إلــى حتفيــز انفجــار مدمــر للمنشــأة 
وخــط األنابيــب، يســبب الدمــار يف البيئــة البحريــة، وباإلضافــة إلــى اإلصابــات البشــرية احملتملــة؛ 
ســوف يســاهم بالتأكيــد يف أزمــة اقتصاديــة وإنســانية«. محــذرا »إذا لــم يُتخــذ إجــراء فــوري 
لتحييــد هــذه القنبلــة، فقــد يشــهد االقتصــاد العاملــي اضطرابــا كبيــرا يف تدفــق التجــارة البحريــة«.

ــم أو انفجــاره، وفــق  ــر العائ ــة لتســرب نفــط خــزان صاف ــار الكارثي ــس هــذا فحســب، فاآلث لي
تقريــر مركــز دراســات »ذا اتالنتــك كانســل« األمريكــي تشــمل أيضــاً آثــارا إنســانية مأســاوية، حيــث 
أكــد أن »الشــعب اليمنــي قــد يواجــه أســوأ مجاعــة منــذ أكثــر مــن قــرن«. مضيفــا إلــى التداعيــات، 
آثــارا بيئيــة وبيولوجيــة لــن تكــون إقليميــة فقــط، بــل وعامليــة أيضــا، قائــال: »وقــد يخســر العالــم، 

مــن بــن عواقــب أخــرى، كل مجــال رئيســي للتنــوع البيولوجــي البحــري«.
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تدخــــــــــــــــــــــالت مطلـــــــــــــــــــــــــوبة :

ــاليف  ــى تدخــل عاجــل وجــاد حلــل املشــكلة ،األزمــة، وت يظــل الثابــت، هــو احلاجــة املاســة إل
وقــوع الكارثــة، األمــر الــذي ال يبــدو توافــره لــدى التحالــف العربــي ، يف ســياق انكبــاب جهودهــم 
علــى إحــكام احلصــار علــى املناطــق التــي ال تخضــع لســيطرتهم، وعــدم االكتــراث بــأي تداعيــات 
إنســانية أو اقتصاديــة أو بيئيــة، للحصــار وأدواتــه املتعــددة، وفقــا ملــا أثبتتــه مجريــات احلــرب 

والصــراع طــوال خمــس ســنوات، ظلــت مصلحــة اليمنيــن غيــر حاضــرة.

ــغ تقريــر خــاص يف أكتوبــر 2019م  أعدتــه الباحثــة ســحر أحمــد يف منظمــة حلــم أخضــر  ابل
أن ناقلــة النفــط اليمنيــة “صافــر وبحمولــة تتجــاوز املليــون برميــل مــن النفــط اخلــام، مــا تــزال 
“ واقفــة يف مينــاء رأس عيســى يف البحــر األحمــر، علــى بعــد حوالــي خمســة أميــال فقــط 
ــة عائمــة تنــذر بكارثــة بيئيــة  مــن الســواحل اليمنيــة. لتتحــول مــن مخــزن عائــم للنفــط الــي قنبل

ــى اإلطــالق. ــد تكــون األســوأ يف اليمــن عل وإنســانية ق
الناقلــة “صافــر” التــي مت إحضارهــا مــن قبــل شــركة النفــط اليمنيــة قبــل حوالــي ثالثــن 
عامــاً، كانــت تعمــل كمحطــة تصديــر مؤقتــة للنفــط اخلــام. لكــن ظــروف احلــرب يف اليمــن، أدت 
الــي تعطــل أعمــال شــركة النفــط، لتتــرك وراءهــا ناقلــة النفــط “صافــر” قبالــة الســواحل اليمنيــة، 
والتــي تتعــرض للتــآكل، واحتماليــة االنفجــار بســبب غيــاب الصيانــة وخروجهــا عــن العمــل ملــا يزيــد 
عــن 4 ســنوات، ولعــل مــا يزيــد األمــر ســوًء أنهــا ترســو يف منطقــة الصــراع ممــا قــد يجعــل الناقلــة 

عرضــة للخطــر.
 

ويف حتـذيـــر أمـمـــي مــن كارثــة صافــر صــدر يف منتصــف يوليــو 2019م مــن قبــل وكيــل األمــن 
ــس األمــن  ــغ املســئول األممــي مجل ــوك، أبل ــارك لوك ــألمم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية، م ــام ل الع
التابــع لــألمم املتحــدة بخطــورة ذلــك، وقــال لوكــوك، يف إحاطتــه املقدمــة ملجلــس األمــن: “ ال 
توجــد ســفينة مــن املرجــح أن تــؤدي إلــى حــدوث مثــل هــذه األزمــة متعــددة األبعــاد أكثــر مــن الناقلــة 
صافــر، التــي ال تــزال تتحلــل علــى الرغــم مــن اجلهــود املســتمرة للتفــاوض علــى طريقــة لتأمــن 

كميــة هائلــة مــن النفــط اخلــام يف صهاريــج التخزيــن اخلاصــة بهــا”.
وأضــاف لوكــوك: “أتــرك األمــر لكــم أن تتخيلــوا تأثيــر مثــل هــذه الكارثــة علــى البيئــة، وعلــى 

ممــرات الشــحن واالقتصــاد العاملــي”.

الـــ22  وكان مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية يف اليمــن OCHA، قــد أطلــق حتذيــراً يف 
أغســطس 2019، قــال فيــه أن ناقلــة النفــط صافــر التــي ترســو قبالــة ســواحل اليمــن، تنــذر 
ــة.  ــة بيئي ــل. وســيؤدي التســرب النفطــي حلــدوث كارث ــون برمي ــا حتمــل 1.1 ملي باالنفجــار. كونه
وأعلــن مكتــب OCHA عــن وصــول فريــق التقييــم التابــع لــألمم املتحــدة إلــى جيبوتــي، والــذي قــام 
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بالتوجــه إلــى الناقلــة صافــر لتقييــم األضــرار واآلثــار البيئيــة. صحيــح أن النفــط اخلــام بطبيعتــه 
مــادة خاملــة، وال يشــكل خطــورة او ســبباً لالنفجــار أو االشــتعال مثــل مــادة البنزيــن. لكــن طبقــاً 
ملختصــن فــإن اخلطــر يكمــن يف عمليــة التأكســد الــذي يتســبب بــه الهــواء الــذي يشــغل املســاحة 
الفارغــة يف خزانــات تخزيــن الناقلــة، التــي تســتوعب قرابــة 3 ماليــن برميــل مــن النفــط اخلــام.

ويؤكــد مديــر البحــوث والسياســات يف مرصــد النزاعــات والبيئــة يف اململكــة املتحــدة، دوغ ويــر، 
يف حديــث ســابق لشــبكة CNN: “ أن جزيئــات النفــط يف الســطح، معرضــة للتفــكك، وإعــادة 
االحتــاد مــع جزيئــات الهــواء يف اخلــزان، وبفعــل عامــل الوقــت يتصاعــد خطــر هــذا التفاعــل 

ــة املطــاف”. الكيميائــي الــذي يــودي الــي نشــوب حريــق، أو انفجــار يف نهاي

ويضيــف ويــر: “ للتقليــل مــن هــذا اخلطــر وتفــادي االشــتعال، نظــراً ألن احملــركات ال تعمــل، 
فانــه مــن الضــروري إبقــاء نســبة االكســيجن يف اخلــزان دون %11 عــن طريــق حقــن اخلــزان 
بالغــاز اخلامــل، للمحافظــة علــى تركيــز منخفــض مــن االكســيجن. ولنــا ان نتخيــل خطــر حــدوث 
ــة 4 ســنوات، األمــر الــذي يفاقــم نســبة  االنفجــار يف أي حلظــة يف ناقلــة تركــت بــال صيانــة طيل

املخاطــر البيئيــة واآلثــار املترتبــة”.

ويف حديــث خــاص ملوقــع “حلــم أخضــر”، يقــول رئيــس مركــز البيئــة وتنميــة املجتمــع يف جامعــة 
تعــز، الدكتــور خالــد النجــار: “هنــاك ملوثــات عــدة قــد تصيــب البيئــة، ولكــن التلــوث البحــري يعــد 

أصعبهــا، نتيجــة صعوبــة الســيطرة علــى انتشــار البقــع النفطيــة”.

ويضيــف النجــار: “حركــة املــد واجلــزر وحركــة الريــاح، إلــى جانــب درجــة احلــرارة، وطبيعــة 
ونــوع النفــط يف حــد ذاتــه، واملوقــع اجلغــرايف الــذي يحــدث فيــه التســرب، كلهــا عوامــل تتحكــم 

بحركــة وســرعة انتشــار البقــع النفطيــة امللوثــة”.
ويف هــذا الصــدد، قــال وكيــل األمــن العــام لــألمم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية، مــارك لوكــوك، 
ملجلــس األمــن، أنــه “وفقــاً للوقــت مــن الســنة، وظــروف التيــارات املائيــة، فــإن وقــوع تســرب مــن 
الناقلــة صافــر، ميكــن أن يصــل مــن بــاب املنــدب إلــى قنــاة الســويس يف مصــر، ورمبــا يصــل حتــى 

إلــى مضيــق هرمــز”.
إن منطقــة البحــر األحمــر التــي ترســو فيهــا الناقلــة صافــر، تعــد منطقــة شــبة مغلقــة، وتشــير 
التوقعــات يف حــال وقــوع ممكــن ان تنتشــر بقــع الزيــت، لتغطــي كافــة أنحــاء البحــر األحمــر. ممــا 
ســيؤدي لتضــرر ســواحل عــدد مــن دول اإلقليــم، وهــي اليمــن، الســعودية، الســودان، اريتريــا، 
جيبوتــي، الصومــال، إثيوبيــا، ممــا يجعــل الكارثــة تتعــدى احلــدود اإلقليميــة للميــاه اليمنيــة وصــوالً 

إلــى امليــاه الدوليــة.
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الشعاب املرجانية وغابات املاجنروف عرضة للخطر :

بغــض النضــر عــن الســيناريوهات احملتملــة النتشــار البقــع امللوثــة بالنفــط يف البحــر، إال انــه 
تظــل هنــاك كارثــة حتميــة، وضــرر مباشــر يصيــب البيئــة البحريــة الطبيعيــة التــي يتمتــع بهــا البحــر 

األحمــر، وســيقضي علــى التنــوع احليــوي.
فبحســب موقع Sciencing.com، يشــكل النفــط أثنــاء تســربه طبقــة عازلــة علــى ســطح 
البحــر، تؤثــر ســلباً علــى األحيــاء البحريــة، وتقتــل بقــع الزيــت األســماك واحملــار والشــعب املرجانية 

كــون الزيــت يخنــق الكائنــات البحريــة ومينعهــا مــن التنفــس.
كمــا أن غابــات املاجنــروف التــي متتــاز بهــا عــدداً مــن اجلــزر اليمنيــة يف البحــر األحمــر، 
ســتتعرض للدمــار والتلــف، ولعــل محميــة جزيــرة كمــران الشــهيرة بكونهــا أهــم غابــة بحريــة متتلــئ 
بأشــجار املاجنــروف ســتتعرض لضــرر ضخــم، وغيرهــا مــن النباتــات واشــكال احليــاة البحريــة يف 
بيئــة البحــر األحمــر. ممــا ســيؤثر علــى السلســلة الغذائيــة، وعلــى املــدى البعيــد ســيحدث تراكــم 
للســموم، فاليرقــات والكائنــات احليــة الدقيقــة تتراكــم الســموم يف أنســجتها، وهــي تعــد مصــدر 

غــذاء أساســي لألســماك الكبيــرة.
إن الشــعب املرجانيــة التــي يــزدان بهــا البحــر األحمــر، ســتصبح هــي األخــرى عرضــة للمــوت، 
يف حــال حــدوث تســرب نفطــي. نظــراً حلساســيتها، وهــي تعــد ثــروة طبيعيــة، وســياحية، وجماليــة، 

ومصــدر لتواجــد األســماك.

20. طبقــاً لتقريــر حديــث بثه موقــع Atlantic Council، حــول الكارثــة، فــإن انســكاب النفــط 
مــن الناقلــة صافــر، والــذي يبلــغ 1.1 مليون برميل 
يف البحــر األحمــر، ســيكون لــه تأثير مباشــًر على 
االقتصــاد العاملــي. فــإذا مت حظــر النقــل البحــري 
يف   8-10 ميثــل  والــذي  األحمــر،  البحــر  عبــر 
املائــة مــن التجــارة العامليــة، وعبــور نحــو 5.5 
مليــون برميــل مــن النفــط يوميــا، نتيجــة املخاطــر 
الناجتــة ومناطــق االســتبعاد وجهــود التنظيــف، 
فــإن التكاليــف يف كل املاليــة والزمنيــة ســتكون 

ضخمــة للغايــة.

أحــد  األخــرى  هــي  االقتصاديــة  الكارثــة 
أهــم اآلثــار املترتبــة علــى الكارثــة، ففــي حــال 
وقــوع تســرب ســيتعرض مصــدر عيــش الكثيــر 
للخطــر. الســيما يف  اليمنيــن  الصياديــن  مــن 
املنــدب. وبــاب  واملخــاء،  واخلوخــة،  احلديــدة، 
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ــاً، والــذي يعيــش يف ظــل حــرب وأزمــة إنســانية تعــد  ــر اقتصادي ــد املنهــك، واملتعث فاليمــن البل
األكبــر يف التاريــخ. ســيكون علــى موعــد مــع كارثــة كبــرى مضاعفــة ومتعــددة األصعــدة، يف حــال 
حــدوث تســرب نفطــي مــن الناقلــة صافــر. فبحســب األمم املتحــدة، يعتمــد أكثــر مــن نصــف 
الســكان علــى املســاعدات اإلنســانية التــي تتدفــق عبــر مينــاء احلديــدة، ويف حــال توقفــه قــد 

يتضاعــف شــبح املجاعــة ويعيــق الوصــول للمســاعدات اإلنســانية.

التـــسرب قد يسبب تلوث الهــــــــــــــــــــواء :

ــة،  ــى البيئ ــر التســرب النفطــي عل ــة تأثي ــع Atlantic Council عــن كيفي ــر موق بحســب تقري
فــإن املخاطــر تختلــف يف درجــة حتــدي التلــوث يف كثيــر مــن األحيــان، علــى طبيعــة النفــط نفســه، 
فالنفــط اخلــام املتواجــد يف الناقلــة صافــر، يعــرف بأنــه مــن نــوع )Marib Light( وهــو ذو كثافــة 
ــي  ــع أن تتبخــر ثلث ــن املتوق ــزل. وم ــادة الدي ــارب لزوجــة م ــي، ولزوجــة تق ــب عال منخفضــة، وتقل

الكميــة املتســربة واملنســكبة يف ميــاه البحــر يف غضــون أيــام عنــد حــدوث التســرب.
وبحســب موقع Sciencing مــن املتوقــع أن تتســبب الغــازات املتطايــرة واملتبخــرة للهــواء، 
بحــدوث أضــرار جســيمة علــى صحــة الســكان يف املناطــق القريبــة، كونها تصيب اجلهاز التنفســي. 
أمــا يف حالــة حــدوث انفجــار للناقلــة واحتراقهــا، فمــن املتوقــع ان تزيــد هــذه الكارثــة مــن ظاهــرة 

االحتبــاس احلــراري نتيجــة التصاعــد الكثيــف ألكاســيد الكربــون إلــي الغــالف اجلــوي.

التخلص من الكارثة:
يــرى اخلبــراء يف موقــع Atlantic Council إن عمليــة افــراغ الناقلــة صافــر مــن حمولتهــا 
النفطيــة، وعمــل الصيانــة الالزمــة لهــا هــي مــن احللــول الفوريــة والالزمــة لتفــادي حصــول هــذه 
الكارثــة. ولكــن االضطرابــات السياســية والصــراع يف اليمــن، اعــاق عمــل الفــرق الدوليــة إلنفــاذ 
الناقلــة. ولعــل قيــاس حجــم الكارثــة البيئيــة والتكلفــة االقتصاديــة التــي ســتتحملها اليمــن لتنظيــف 
البقــع النفطيــة يف حــال تســربها، ينبغــي ان يكــون نصــب عــن القــوى املســيطرة علــى الناقلــة ويجــب 

ممارســة ضغــط دولــي وشــعبي لتمكــن الفــرق املختصــة مــن تفريــغ حمولــة الباخــرة.

■ املصادر:
 Gaming out the disaster: What could go wrong with the FSO( تقريــر   -
Safer( للدكتــور ديفيــد ســعود، روحينــي رالبــي، والدكتــور إيــان رالبــي. مجلــس األطلســي. نشــر بتاريــخ: 

28 يوليــو 2019.
- تقرير )How Does an Oil Spill Affect The Environment(،  يوليو 2019.

- مارك لوكوك، األمن العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية. إحاطة مجلس األمن، 17 يوليو 2019.

21 . قــال لوكــوك يف إحاطتــه ملجلــس األمــن الدولــي يف 16 ســبتمبر/أيلول املاضــي، إن احلوثين 
والتحالــف واصلــوا عرقلــة وصــول فريــق التقييــم التابــع لــألمم املتحــدة، إلــى ســفينة صافــر العائمة 

38



قبالــة احلديــدة، مؤكــداً أنــه لــم يعــد واضحــاً أي إمكانيــة للتقــدم يف هــذا االجتــاه، ممــا اضطرهــم 
إلــى إرســال التقنيــن التابعــن لــألمم املتحــدة إلــى منازلهــم مــن جيبوتــي.  وأوضــح املســئول 

األممــي أن اجلماعــة لــم تلتــزم باالتفــاق الــذي أبرمتــه بخصــوص الســفينة.
وكان وكيــل األمــن العــام، قــد تلقــى منتصــف يونيو/حزيــران موافقــة خطيــة أوليــة مــن ســلطات 
احلوثيــن )غيــر معتــرف بهــا( للشــروع يف مهمــة تقنيــة لتقييــم ناقلة النفط املتحللــة قبالة احلديدة، 
وفــق رصــد “املصــدر أونالين”.نتيجــة لتوقــف أعمــال الصيانــة متامــاً ولعــدم توفــر الغــاز اخلامــل 
نتيجــة لتوقــف الغاليــات فإنــه ال ميكــن اســتبعاد حــدوث حريــق يف اخلــزان العائــم “صافــر” ممــا 
يــؤدي ليــس إلــى كارثــة اقتصاديــة يف فقــدان كميــات هائلــة مــن النفــط فحســب بــل واألهــم مــن 
ــى  ــة عل ــاره- رمبــا- إلــى جميــع دول اجلــوار املطل ــة البحريــة ســتصل آث ــوث للبيئ ذلــك حــدوث تل
البحــر األحمــر مســبباً أعبــاء ماليــة يف تكاليــف عمليــات التنظيــف والتأمــن وكذلــك املطالبــات 

القانونيــة األخــرى، وسيشــكل ذلــك 

حتديــاً إضافيــاً يجــب التعامــل معــه علــى قلــة اإلمكانيــات ناهيكــم عــن القضــاء علــى احليــاة 
ــة واألســماك يف املنطقــة ومــا حولهــا لســنوات البحري

طويلة مما يحرم كثير من الصيادين ملصدر رزقهم الوحيد. 

ــر نفــط خــام مــأرب اخلفيــف، يف مــارس  ــة، املخصصــة الســتقبال وتصدي ــت الناقل 22. تعطل
2015، بســبب عــدم توفــر وقــود املــازوت املســئول عــن تشــغيل الغاليــات، وهــو مــا يعــرض جســم 

اخلــزان للتــآكل.
أخطر من »إكسون فالديز«

لتقاريــر  وفقــاً  البيئيــة،  التحذيــرات  وتصاعــدت 
دوليــة، مــن التســرب النفطــي الــذي قــد يــؤدي لواحــدة 
وحلــد  العالــم،  يف  النفطيــة  التســريبات  أكبــر  مــن 
وقــال مكتــب  العائمــة«.  بـ»القنبلــة  وصــف خطرهــا 
ــة  األمم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية إن »ناقل
النفــط »صافــر« الراســية قبالــة ســواحل اليمــن تنــذر 
باالنفجــار«، فيمــا حــذر مــارك لوكــوك منســق األمم 
املتحــدة للشــؤون اإلنســانية يف إحــدى إحاطاتــه ملجلــس 
ــة أو انفجــرت ميكــن  األمــن بالقــول: »إذا تآكلــت الناقل
أن نــرى ســاحاًل متلوثــاً علــى طــول البحــر األحمــر. 
التيــارات  وحركــة  الزمنيــة  الفتــرة  علــى  واعتمــاداً 
املائيــة، ميكــن أن يصــل التســرب مــن بــاب املنــدب إلــى 

قنــاة الســويس، ورمبــا حتــى مضيــق هرمــز«.
وبحســب تقرير ملركز دراســات »ذا اتالنتك كانســل« 
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ــك يف  ــن يتســبب ذل ــك فل ــاً، وإذا حــدث ذل ــد يومي ــإن خطــر حــدوث االنفجــار يتزاي ــي؛ ف األمريك
إتــالف أو غــرق أي ســفن يف املنطقــة املجــاورة فحســب، بــل ســيؤدي أيضــاً إلــى حــدوث أزمــة بيئيــة 
تقــارب أربعــة أضعــاف حجــم تســريب النفــط يف »إكســون فالديــز« الشــهيرة، التــي وقعــت قبــل 30 
عامــاً، وحتديــداً يف عــام 1989 عنــد شــاطئ احمليــط مبضيــق األميــر ويليــام، ومــا زالــت ترصــد 

األبحــاث آثارهــا الســلبية علــى البيئــة إلــى اآلن.

كارثة بيئــــــــــــــية :
وينبــع مصــدر التخــوف البيئــي مــن صعوبــة التنبــؤ بكيفيــة انتشــار البقــع النفطيــة يف حــال 
حــدوث التســرب، والــذي تتحكــم فيــه حركــة املــد واجلــزر والريــاح، ودرجــة احلــرارة، إضافــة إلــى 

طبيعــة ونــوع النفــط، واملوقــع اجلغــرايف، الــذي يحــدث فيــه التســرب.
ووفقــاً ملــا ســبق، فإنــه مــن املتوقــع - بحكــم تشــكل منطقــة البحــر األحمــر التــي ترســو فيهــا 
ــة لتغطــي كل  ــاه اليمني ــة للمي ــة النفطي باخــرة »صافــر«- كمنطقــة شــبه مغلقــة، أن تتجــاوز البقع

ــاة الســويس شــماالً. أنحــاء البحــر األحمــر وصــوالً إلــى قن
ــة وتنوعهــا، متســبباً  ــة البحري ــى البيئ ــة عل ــراء، سيتســبب التســرب النفطــي بكارث وحســب خب
مبــوت الكثيــر منهــا بشــكل مباشــر، وتراكــم للســمية علــى املــدى البعيــد يف أنســجتها، مــا يــؤدي، إذا 
مــا تناولهــا اإلنســان، ألمــراض مزمنــة كالفشــل الكلــوي والســرطان، نتيجــة تركــز الســمية يف الكبــد 
واألنســجة الدهنيــة، كمــا سيتســبب بدمــار الشــعب املرجانيــة، واملعــدودة كثــروة ســياحية وجماليــة 
وطبيــة ملــا حتتويــه مــن مركبــات كيميائيــة، تدخــل يف تركيــب عديــد مــن املســتحضرات التجميليــة 

والطبيــة.
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ــب االقتصــادي ســيكون عرضــة  ــث اجلان ــا ســبق، حي ــى كل م ــن تقتصــر عل ــة ل ــا أن الكارث كم
للخطــر الــذي ســيلقي بتبعاتــه علــى حيــاة ومصــدر عيــش الكثيــر مــن الصياديــن يف احلديــدة 
ــر- حســب  ــى مســتقبل الســياحة يف املناطــق الســاحلية، وبالتأثي ومناطــق اليمــن الســاحلية، وعل
مختصــن- علــى حركــة الســفن الدوليــة املــارة عبــر مضيــق بــاب املنــدب، نتيجــة لالنشــغال 

بالتنظيــف والســيطرة علــى البقــع النفطيــة.
مناشدة

قــال مــارك لوكــوك منســق األمم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية يف يوليــو املاضــي »إن احلوثيــن 
ــئ بالنفــط اخلــام  ــم واملمتل ــم املخاطــر مــن الوصــول إلــى خــزان »صافــر« العائ ــق تقيي منعــوا فري
منــذ 4 ســنوات«، وأبلــغ مجلــس األمــن أن فريــق التقييــم التابــع لــألمم املتحــدة كان يعتــزم معاينــة 

الناقلــة، لكــن التصاريــح الالزمــة ال تــزال معلقــة لــدى احلوثيــن.
ــي  ــى ميليشــيا احلوث ــة األمم املتحــدة مبمارســة الضغــط عل ــة مطالب ــة اليمني ــررت احلكوم وك
للســماح بوصــول فريــق فنــي مــن األمم املتحــدة إلــى خــزان »صافــر« إلجــراء الصيانــة الالزمــة.
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تقريــر إخبــاري : حتذيــرات مــن كارثــة بيئيــة وشــيكة جــراء تهالــك خــزان 
نفطــي مينــي عائــم يف البحــر األحمــر :

صنعاء 10 مايو 2020 )شينخوا( 

تصاعــدت التحذيــرات مــن وقــوع كارثــة بيئيــة 
وشــيكة جــراء تهالــك خــزان نفــط صافــر العائــم يف 

ــن. ــي اليم ــر غرب البحــر األحم
ــة “رأس عيســى”  ــر يف منطق ــع خــزان صاف ويق
ــر، وهــو  ــدة يف البحــر األحم ــة محافظــة احلدي قبال
ــغ النفــط  ــارة عــن باخــرة عائمــة تســتخدم لتفري عب
يف  النفطيــة  صافــر  حقــول  مــن  القــادم  اخلــام 

محافظــة مــأرب )170 كلــم شــرق صنعــاء(.
وتوقفــت عمليــة الضــخ عبــر األنابيــب مــن صافــر 

ــة  ــع بداي ــغ مــن اخلــزان م ــة التفري ــذا عملي ــى اخلــزان وك ــم( إل ــى طــول ) 438 كل ــد عل ــي متت الت
احلــرب يف أواخــر 2014 ويحتــوي اخلــزان حاليــا علــى نحــو مليــون و278 ألــف برميــل مــن النفــط 

اخلــام. 
ــه منــذ العــام  ــة ل ويخضــع اخلــزان العائــم لســيطرة جماعــة احلوثــي، وتوقفــت عمليــة الصيان

ــآكل جســم اخلــزان.  2015 مــا تســبب بت
وقالــت اجلماعــة اليــوم، إن اخلــزان العائــم أصبــح يشــكل قنبلــة موقوتــه متهمــة التحالــف 

العربــي الــذي تقــوده الســعودية مبنــع تفريغــه أو إجــراء عمليــة الصيانــة.
ــر النفــط  ــد اهلل دارس وزي ــاة “املســيرة” الناطقــة باســم اجلماعــة، عــن أحمــد عب ــت قن ونقل
واملعــادن يف حكومــة صنعــاء )غيــر معتــرف بهــا(، دعوتــه لــألمم املتحــدة للضغــط علــى التحالــف 

العربــي للســماح بتفريــغ اخلــزان العائــم صافــر قبالــة ســاحل احلديــدة.
ــة  ــح يشــكل قنبل ــط خــام وأصب ــل نف ــون برمي ــن ملي ــر م ــل أكث ــم يحم وأضــاف “اخلــزان العائ

موقوتــة تهــدد البيئــة البحريــة”.
واتهم دارس التحالف مبنع تفريغ الكمية أو إجراء صيانة للخزان.

وقــال أنــه رغــم محــاوالت الــوزارة إلجــراء الصيانــة، رفــض التحالــف دخــول الفريــق الفني املوكل 
إليــه أعمــال الصيانــة بنظــر األمم املتحــدة، مــا ينــذر بكارثــة بيئيــة وشــيكة جــراء حــدوث تســرب 
نفطــي، وحمــل الوزيــر يف حكومــة صنعــاء، األمم املتحــدة ودول التحالــف املســؤولية الكاملــة عــن 
حــدوت كارثــة بيئيــة يف البحــر األحمــر تصــل إلــى قنــاة الســويس، وإتــالف احليــاة البحريــة جــراء 

حــدوث تســرب نفطــي ألن الباخــرة صافــر أصبحــت متهالكــة وأعمــال الصيانــة فيهــا متوقفــة.
وجــاء حديــث احلوثيــن عقــب طلــب أمريكــي للجماعــة بالســماح لــألمم املتحدة بصيانــة اخلزان 
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النفطــي، محمــال اجلماعة مســؤولية تداعيات أي تســرب.
وقــال بيــان للخارجيــة األمريكيــة أمــس، إن الــوزارة طلبــت مــن احلوثيــن التعــاون مــع املبعــوث 
الدولــي إلــى اليمــن مارتــن غريفيــث ، والســماح لــألمم املتحــدة بصيانــة ناقلــة النفــط صافــر التــي 

يحتجزوهــا يف البحــر األحمــر.
وأوضــح البيــان أن جماعــة احلوثــي ســتتحمل وحدهــا التكاليــف اإلنســانية يف اليمــن، والكارثــة 

البيئيــة يف البحــر األحمــر، إذا وقــع أي تســرب مــن الناقلــة صافــر.
من جانبها جددت احلكومة اليمنية اتهام احلوثين مبنع صيانة اخلزان.

وذكــر وزيــر اخلارجيــة محمــد احلضرمــي، أن احلوثيــن مينعــون ألعــوام وصــول فــرق الصيانــة 
التابعــة لــألمم املتحــدة إلــى خــزان النفــط صافــر.

وأضــاف يف بيــان “ يرفــض احلوثيــون دعــوات احلكومــة ومجلــس األمــن واالحتــاد األوروبــي 
واجلامعــة العربيــة واملجتمــع الدولــي بــكل صلــف، واليــوم يتنصلــون مــن كل ذلــك بــكل ابتــذال”.
وحــذرت احلكومــة اليمنيــة ألكثــر مــن مــرة خــالل الفتــرة املاضيــة مــن حــدوث أي تســرب نفطــي 
مــن اخلــزان العائــم صافــر، ودعــت املجتمــع الدولــي إلــى الضغــط علــى احلوثيــن للســماح بإجــراء 

عمليــة صيانــة للخــزان املتهالــك.
ويــرى مختصــون أن األضــرار اجلســمية احملتملــة ألي تســرب ســتتعدى اليمــن إلــى الــدول 

املشــاطئة والبحــار املجــاورة وســتؤثر علــى البيئــة البحريــة واملالحــة الدوليــة.
وقــال الباحــث االقتصــادي اليمنــي عبــد الواحــد العوبلــي، إن اخلــزان خــرج فعليــا عــن اجلاهزية 

وأصبــح معــرض للتســرب أو حتــى االنفجــار يف أي حلظــة.
وأضــاف العوبلــي، وهــو باحــث بقطــاع النفــط يف اليمــن، لوكالــة أنبــاء ))شــينخوا(( أن احلوثيــن 
يســتخدمون موضــوع اخلــزان حاليــا لالبتــزاز، مــن خــالل مطالبتهــم بثمانــن مليــون دوالر لإلفــراج 

عــن الباخــرة، كمــا يهــددون بتفجيرهــا يف حــال دخلــت القــوات احلكوميــة مدينــة احلديــدة.
وأوضــح أن األضــرار احملتملــة ســتمثل أكبــر كارثــه تلــوث يف تاريــخ البشــرية وســتعمل علــى 
تعطيــل حركــة املالحــة الدوليــة يف امليــاه اليمنيــة، وســتتعدى الكارثــة اليمــن إلــى الــدول املشــاطئة 

والبحــار املجــاورة وســتؤثر علــى البيئــة البحريــة الدوليــة.
وأشــار العوبلــي إلــى أن منطقــة البحــر األحمــر منطقــة مغلقــة وأي تســرب نفطــي مــن خــزان 
صافــر معنــاه تلــوث البيئــة البحريــة فيــه وفقــدان الصياديــن اليمنيــن ملصــادر رزقهــم يف كل امليــاه 

اإلقليميــة لليمــن يف البحــر األحمــر وحتــى خليــج عــدن.
ــادة  ــي بقي ــف العرب ــة املدعومــة مــن التحال ــن القــوات احلكومي ــا ب وتشــهد اليمــن نزاعــا دموي
الســعودية مــن جهــة، ومســلحي جماعــة احلوثــي املتحالفــن مــع إيــران مــن جهــة ثانيــة منــذ أكثــر 

مــن خمــس ســنوات.
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واشــنطن حتمــل احلوثيــن تداعيــات أي تســرب مــن الناقلــة “صافــر”  9 
مايــو 2020م العربيــة نــت :-

طالبــت وزارة اخلارجيــة األميركيــة ميليشــيات احلوثــي بالتعــاون مــع املبعــوث األممــي إلــى 
اليمــن، وأن يســمحوا للمنظمــة الدوليــة بصيانــة ناقلــة النفــط “صاِفــر” التــي يحتجزونهــا يف ميــاه 

البحــر األحمــر.
وقالــت الــوزارة إنــه إذا حصــل تســرب مــن الناقلــة، فــإن احلوثيــن ســيتحملون التداعيــات، 

إضافــة للتكاليــف اإلنســانية والبيئيــة نتيجــة أي تســرب للنفــط مــن ناقلــة النفــط احملتجــزة.
وتكــررت التحذيــرات مــن حــدوث كارثــة بيئيــة وشــيكة مــع اســتمرار ميليشــيات احلوثــي 
االنقالبيــة مبنــع الفــرق الفنيــة الدوليــة مــن صيانــة ناقلــة النفــط املتهالكــة، التــي ميكــن أن تنفجــر 

ــم. ــة يف العال ــر التســريبات النفطي ــد يتســبب يف واحــدة مــن أكب ــة ســواحل اليمــن، ممــا ق قبال
ــاء رأس عيســى  ــل بحــري مــن مين ــد 4.8 مي ــى بُع ــي ترســو عل ــر الباخــرة “صافــر”، والت تعتب
النفطــي يف محافظــة احلديــدة، ثالــث أكبــر مينــاء عائــم يف العالــم لتخزيــن النفــط وبســعة تبلــغ 
ــة  ــى املديري ــي تســيطر عل ــي - الت ــه وبســبب رفــض ميليشــيا احلوث ــل، إال أن ــن برمي ــة مالي ثالث
التــي تقــع فيهــا - إجــراء صيانــة لهــا، فهــي مهــددة بــأن تتحــول إلــى “قنبلــة عائمــة” جــّراء تســرب 

النفــط منهــا.
ويبلــغ عمــر الباخــرة مــا يقــارب 44 عامــاً، وهــي يف اخلدمــة منــذ العــام 1988، مــا يعنــي وصولها 

ملرحلــة االهتــراء منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات، فيمــا يبلــغ وزنهــا 410 آالف طن.
ــوب نفطــي مــع حقــول “صافــر” يف  ــط بأنب ــل نفــط خــام، وترتب ــون برمي ــة ملي وحتمــل الناقل
محافظــة مــأرب يصــل طولــه لنحــو 428 كيلومتــراً، فيمــا ســيؤدي التســرب النفطــي إلــى حــدوث 

كارثــة.
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تأثيــــــرات بيئــــية واقتصـــــــــادية :-

يتوقــع تأثــر 3 ماليــن شــخص يف احلديــدة بالغــازات الســامة يف حــال نشــوب حريــق، قائــال 
ــدر  ــن يق ــم، والذي ــد وعائالته ــة الصي ــل يف مهن ــى العم ــادوا عل ــف شــخص اعت »ســيحتاج 500 أل
تعدادهــم بـــ1.7 مليــون شــخص إلــى املســاعدات الغذائيــة وبالتالــي قــد يســتغرق مخــزون األســماك 
25 عاما للتعايف«.  وعن األوضاع اإلنســانية أوضح أن 58 منظمة إنســانية ســتقوم بتعليق خدماتها 
يف احلديــدة ممــا يعطــل اخلدمــات عــن 7 ماليــن شــخص محتــاج، وأضــاف »هــذا التســريب 
ســيؤدي إلــى إغــالق مينــاء احلديــدة ألشــهر عــدة ونقــص الوقــود واالحتياجــات الضروريــة، حيــث 
ــة، وســتكلف  ســترتفع أســعار الوقــود بنســبة %800 وســتتضاعف أســعار الســلع واملــواد الغذائي
ــى مــدى  ــار دوالر عل ــون دوالر يف الســنة أو 1.5 ملي ــي 60 ملي ــد االقتصــاد اليمن ــات الصي مخزون

الســنوات الـــ25 املقبلــة«.
ــذ  ــر للنفــط من ــة النفــط »صافــر«، والتــي تســتخدم كخــزان عائــم ومحطــة تصدي توقفــت ناقل
عــام 1988، حيــث كانــت محطــة تصديــر صغيــرة للنفــط يف مــأرب، عــن العمــل منــذ مــارس 2015، 

وحتمــل 1.1 مليــون برميــل مــن النفــط اخلــام، وســيؤدي التســرب النفطــي إلــى حــدوث كارثــة.
يف يــوم 27 مايــو 2020م حــدث تســرب مليــاه البحــر مــن إحــدى مواســير خطــوط ميــاه البحــر 
يف حيــز غرفــة احملــركات حيــث بــدأ التســرب مــن املاســورة التــي تعمــل علــى ربــط صمــام الطــرد 
ــاه البحــر رقــم )1( مــع مجمــع املكثــف الرئيــس اخلــاص بالغاليــات،  اخلــاص مبضخــة تدويــر مي
وهــذه املاســورة  تعتبــر مــن اكبــر املواســير حجمــاً يف دائــرة خطــوط ميــاه البحــر حيــث يصــل 

قطرهــا إلــى 120 ســم.

* * * * *
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رابعا: اجلهود املبذولة والعوائق املتصلة بها

مــن هــذا املنطلــق وعطفــا علــى القضايــا اآلنفــة الذكــر فــإن حــدوث كارثــة بيئيــه وإنســانيه أمــر 
ــل تكفــي يف حــال  ــون برمي ــة ملي ــا قراب ــذي يحتضــن حالي ــم ال ــاء العائ ــتبعاده. فاملين ــن اسـ ال ميك
ــي وإقليمــي وعاملــي غيــر مســبوق .. الــذي ميكــن  ــوث بيئــي محل تســربها إلــى البحــر إلحــداث تل
أن يكلــف مكافحتــه مبالــغ ماليــة ليــس للتحالــف القــدرة علــى حتملهــا وســتصل اآلثــار إلــى دول 
اجلــوار ويتــم القضــاء علــى البيئــة البحريــة والســمكية وحرمــان آالف الصياديــن مــن مصــدر 

رزقهــم الوحيـــد لســـنوات طويلــة. 
وأهــم اجلهــود احملليــة والدوليــة التــي بذلــت حتــى اآلن منــذ تعطــل العمــل بخــزان صافــر العائــم 
ــق  ــال أمــام حتقي ــي وقفــت حائ ــق الت ــدء تدهــور الوضــع اخلدمــي واللوجســتي للخــزان والعوائ وب

فعاليــة هــذه اجلهــود نــورده بحســب التسلســل الزمنــي لألحــداث والتدخــالت:
أ( اآلثار املترتبة على توقف الغاليات على اخلزان العائم صافر نتيجة لعدم توفراملازوت

مــن املعــروف ان يف اخلــزان العائــم صافر”الباخــرة” توجــد غاليتــان تعمــالن بوقــود املــازوت 
Bunker Fuel Oil مهمتهمــا انتــاج البخــار الــالزم لتشــغيل معظــم املعــدات الرئيســية يف مثــل 
مولــدات الكهربــاء البخاريــة ومضخــات التصديــر الرئيســية ومعــدات تقطيــر املاء وبعــض الرافعات 

وغيرهــا مــن املعــدات.
ان توقــف الغاليتــن عــن العمــل بســبب عــدم توفــر وقــود املــازوت ســيؤدي الــى توقــف جميــع 
األجهــزة واملعــدات عــن العمــل والتــي ســيؤدي توقفهــا الــى مــآالت خطيــرة بــل وكارثّيــة نعــدد منهــا 

علــى ســبيل املثــال ال احلصــر:
ــى  ــي تعمــل عل ــة الت ــة الكاثودّي ــدات احلماي ــة لتشــغيل مع ــاء الالزم ــد الكهرب 1. توقــف تولي
حمايــة اجلــزء املغمــور مــن جســم الباخــرة وكــذا حمايــة معــدات أخــرى رئيســية يف قســم 
احملــركات مــن التــآكل بفعــل الصــدأ ممــا يعنــي تعــرض هــذه املعــدات وجســم الباخــرة 
ــي  ــة الت ــكل يعــرف طقــس املنطق ــآكل الســريع ، وال ــه للت اخلارجــي وخاصــة املغمــور من
ــة  ــل مهلك ــن وملوحــة شــديدة وهــي عوام ــة وحــرارة عاليت ــا الباخــرة )رطوب ترســو فيه

ــد(. للحدي
2. توقــف الغاليــات نفســها لفتــرة طويلــة دون توفيــر وســائل احلمايــة الالزمــة ســوف يــؤدي 
إلــى تــآكل جســم الغاليــات وأنابيبهــا الداخليــة وبالتالــي خطــورة تشــغيلها يف املســتقبل 
علــى املنشــأة برمتهــا. هــذا عــالوة علــى صعوبــة تشــغيل الغاليــات بعــد التوقــف الطويــل 
ــات ال يوجــد بخــار لتشــغيل  ــه بــدون الغالي ــة والصــدأ. ومــن الواضــح أن بســبب الرطوب
التوربينــات وبالتالــي ال ميكــن تشــغيل مضخــات التصديــر ممــا يعنــي التوقــف الكلــي 

لعمليــات التصديــر مــن املنشــأة.  
3. توقــف األجهــزة واملعــدات الرئيســية عــن العمــل طويــاًل مثــل املضخــات والتوربينــات 
البخاريــة واجهــزة تقطيــر املــاء واجهــزة ضغــط الهــواء وغيرهــا مــن األجهــزة ســيعرضها 
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للرطوبــة والصــدأ وســيكون مــن الصعوبــة اعــادة تشــغيلها وقــد يحتــاج األمــر الــى اعــادة 
فتحهــا للصيانــة.

 Pneumatic املضغــوط  بالهــواء  تعمــل  التــي  التحكــم  اجهــزة  مــن  العشــرات  توقــف   .4
ــى  ــا إل ــث ســيؤدي توقفه ــة حي ــا للجاهزي ــة اعادته ــن الصعوب Instruments ســيجعل م
احتمــال انســداد مجاريهــا الصغيــرة وبالتالــي احلاجــه إلــى فتحهــا للصيانــه قبــل إمكانيــة 

ــار الالزمــة. تشــغيلها يف ظــل عــدم توفــر قطــع الغي
5. اجهــزة رصــد الطقــس املوجــودة علــى الســطح اخلارجــي للباخــرة ســتتوقف عــن العمــل 

وبالتالــي تعرضهــا للرطوبــة والتــآكل الســريع.
6. الصمامــات الهيدروليكيــة وتلــك التــي تعمــل بالهــواء املضغــوط أو البخــار سيتســبب 
توقفهــا الــى تعرضهــا للتــآكل وســيكون مــن الصعوبــة فتحهــا واغالقهــا اوتوماتيكيــاً.

7. محطــة قيــاس النفــط )العــدادات( ســتتعرض للتــآكل والصــدأ ممــا ينتــج عنــه قيــاس 
خاطــئ للكميــات يف حالــة اعــادة التصديــر وقــد يتعــذر عــودة كمبيوتــرات التحكــم 
الرئيســية للعمــل بعــد توقفهــا خصوصــا وأنهــا قدميــة جــدا ولــم يعــد باإلمــكان احلصــول 

علــى قطــع غيــار لهــا.
ــه  ــر” مت تركيب ــوع “كاتربل ــي اإلحتياطــي )ن ــد الكهربائ ــد األمــر ســوءاً ان املول 8. وممــا يزي
ــدرة 1.2 ميجــاوات ويشــكل املصــدر اإلحتياطــي  ــرن املاضــي بق ــن الق يف التســعينات م
الوحيــد الــكايف للتيــار الكهربائــي ملعــدات اخلــزان العائــم الرئيســية يف حالــة توقــف 
الغاليــات وتوقــف التصديــر( تعــرض يف اآلونــة األخيــرة الــى عطــل كبيــر يحتــاج اصالحــه 
الــى بعــض قطــع الغيــار ومهنــدس صيانــة مــن املتعهــد )شــركة تهامــه( ونتيجــة لقدمــه 
فقــد أصبــح احلصــول علــى قطــع غيــار إلصالحــه أمــرا صعبــا ويف حالــة اســتمرار هــذا 
العطــل وعــدم توفــر قطــع الغيارمــع توقــف الغاليتــن عــن العمــل بســبب انعــدام املــازوت 
ــى وجــود 5  ــى اخــالء الطاقــم واالقتصــار عل ــرًة ال ــة اضطــرت مجب فــان اإلدارة البحري
اشــخاص فقــط للضــرورة، ممــا يعنــي توقــف اخلــزان العائــم  بشــكل كلــي وبالتالــي توقــف 

جميــع األجهــزة واملعــدات عــن العمــل.

وكنتيجــة حتميــة للتدهــور الــذي ســوف يســببه توقــف الغاليــات عــن العمــل )كمــا ذكــر باختصــار 
أعــاله( ســيقود هــذا ايضــاً الــى نتائــج ســلبية اخــرى مــن حيــث تصنيــف اخلــزان العائــم )الباخــرة( 
 ،Sub-Standard Ship مــن قبــل هيئــات اإلشــراف العامليــة للســفن لتصبــح دون املســتوى املطلــوب

وهــو ممــا يعنــي زيــادة كلفــة التأمــن.
وبعبــارة موجــزة، فــإن االمتنــاع عــن دفــع قيمــة شــحنة وقــود املــازوت، ســنضطر- الحقــا- 
مكرهــن علــى دفــع قيمــة مضاعفــة  تفــوق كثيــراً قيمــة املــازوت مقابــل اصــالح وصيانــة وترميــم 

ــر.  ــة الهامــة الســتئناف أعمــال التصدي ــأة البحري وتأمــن هــذه املنشـ
ــة يف راس عيســى بســبب  ــات البري ــر اإلجنــاز يف مشــروع اخلزان ــار تعث ــا يف االعتب وإذا أخذن
األحــداث اجلاريــة وعــدم القــدرة علــى التمويــل فــإن احلفــاظ علــى اخلــزان العائــم صافــر أصبــح 
اخليــار الوحيــد املتوفــر لتصديــر النفــط ممــا يتوجــب احملافظــة علــى ســالمته بشــتى الســبل 

47



وهــو مــا جنــد أنفســنا عاجزيــن عــن حتقيقــه يف ظــل الظــروف احلاليــة والتــي آخرهــا عــدم توفــر 
املــازوت لتشــغيل الغاليــات.

نرجــو ان يكــون مــا شــرح اعــاله كافيـــاً الستشــعار خطــر توقــف األجهــزة واملعــدات علــى اخلــزان 
العائــم نتيجــة عــدم توفــر وقــود املــازوت.

وأكــدت رســالة مديــر عــام شــركة صافــر لالستكشــاف وإنتــاج النفــط  الــى وزارة النفــط واملعادن 
بتاريــخ/23/1/2017 يف تقريرهــا املفصــل عــن الباخرة صافــر بالتوضيحات التالية: 

ــر  ــر” بشــكٍل كبي ــم “صاف ــة يف اخلــزان العائ ــال الصيان 1. بســبب احلــرب انخفضــت أعم
وتوقفــت متامــاً بعــد نفــاذ مــادة املــازوت، وبســبب عــدم توفــر امليزانيــة التشــغيلية للشــركة 
ومــن ضمنهــا اخلــزان العائــم صافــر ونفــاذ مــادة املــازوت وصعوبــة احلصــول علــى مــادة 
الديــزل مــن مصــايف مــأرب واشــتراط شــركة النفــط دفــع القيمــة مقدمــاً للحصــول علــى 
الديــزل، كل هــذه العوامــل أجبــرت الشــركة علــى إجــالء جميــع أفــراد الطاقــم )فيمــا عــدا 
خمســة أشــخاص للقيــام باألعمــال الصغيــرة املمكنــة والضروريــة جــداً( وإيقــاف جميــع 

أعمــال الصيانــة. 
2. ســحبت هيئــة التصنيــف األمريكيــة ABS شــهاداتها )والتــي كانــت صاحلــه حتــى ينايــر 
2018 شــريطة الفحــص والتعميــد الســنوي( وذلــك لعــدم قــدرة مفتشـــيهم- بســبب 
بالفحــص  للقيــام  العائــم  إلــى اخلــزان  الوصــول  علــى  واحلــرب-  األمنيــه  الظــروف 
والتفتيــش الســنوي الــالزم لتعميــد الشــهادات، وبهــذا خســر اخلــزان العائــم أهــم دليــل 
ــاء وشــركات التأمــن للتأكــد مــن التــزام  إثبــات تطلبــه الشــركات التــي تتعامــل مــع املين
املينــاء باملعاييــر الدوليــة يف الصيانــة والســالمة، وســتحاول شــركة صافــر عنــد حتســن 
الظــروف األمنيــة احلصــول علــى تلــك الشــهادات مــرة أخــرى شــريطة أن يتوفــر التمويــل 
الــالزم لشــراء قطــع الغيــار الالزمــة واســتقدام شــركات الفحــص والصيانــة املتخصصــة 
علمــاً أن شــهادات التصنيــف يف غايــة األهميــة كونهــا أساســيه لشــركات التأمــن وكــذا 

ــاء كمنشــأة تلتــزم باملعاييــر الدوليــة يف الصيانــة والســالمة.  لســمعة املين

3. اخلــزان العائــم “صافــر” يعتبــر منشــأة  قدميــة بــكل املقاييــس )مت بنــاء اخلــزان العائــم 
“صافــر” يف اليابــان عــام 1976م كناقلــة نفــط عمالقــة حلســاب شــركة اكســون حتــت 
مســمى“Esso Japan”  ومت حتويلهــا إلــى خــزان عائــم يف أولســان/كوريا عــام1986م 
ومنــذ منتصــف 1987م  وحتــى اآلن - حوالــى 30 عامــاً وهــو يرســو يف نفــس املــكان يف 
راس عيســى دون أخــذه إلــى احــد أحــواض الســفن للصيانــة كمــا يجــرى عــادة للســفن 
ــى ذلــك  ــة املصروفــة عل ــة الدائمــة والتكاليــف العالي ــد أن أعمــال الصيان األخــرى( ، بي
قبــل احلــرب هــي مــا مكــن الشــركة مــن احلفــاظ علــى اخلــزان العائــم يف حالــة مقبولــة 
محتفظــاً بــكل شــهاداته  كمينــاء نفطــي مبواصفــات دوليــة مقبولــة، ومــع توقــف اعمــال 
الصيانــة بعــد فتــرة وجيــزة مــن انــدالع احلــرب أدى- وســيؤدي مــع اســتمرار التوقــف- 
إلــى تهالــك اخلــزان العائــم ومعداتــه وكلمــا طالــت فتــرة التوقــف كلمــا ازدادت صعوبــة 
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ــح اخلــزان  ــه الســابقة، وكلمــا أصب ــو بجــزء مــن كفاءت ــم ول إعــادة تشــغيل اخلــزان العائ
العائــم  أكثــر خطــورة علــى البيئــة البحريــة، وســيصبح مــن الصعوبــة مبــكان جتديــد 
شــهاداته بعــد نهايــة احلــرب ممــا يجعلــه مينــاء غيــر مرغــوب فيــه لالســتخدام مــن قبــل 

الشــركات العامليــة احملترمــة. 
4. لغــرض إدخــال وربــط الناقــالت النفطيــة إلــى اخلــزان العائــم صافــر لتحميلهــا بالنفــط 
اخلــام وكذلــك لغــرض نقــل املعــدات والطاقــم الــى ناقلــة التصدير يســتخدم املينــاء العائم 
قاطرتــن بحريتــن كانتــا مســتأجرتن مــن شــركة إماراتيــة، ومــع انــدالع احلــرب غــادرت 
تلــك القاطرتــان منطقــة راس عيســى بأوامــر مــن التحالــف، كمــا غــادرت املروحيــة التــي 

كانــت تقــوم بنقــل الطاقــم واملرشــد البحــري بــن اخلــزان العائــم وناقــالت النفــط. 
5. ولعــدم وجــود القاطــرات البحريــة تعــذر ســحب أنبــوب التصديــر اخللفــي إلــى الســاحل 
للصيانــة الســنوية منــذ انــدالع احلــرب وبقــى طــوال هــذه املــدة طافيــاً علــى ســطح البحــر 
األمــر الــذي ادى الــى تهالكــه بســبب عوامــل التعريــة البحريــة، وأصبحــت بعــض قطعــه 
يف وضعيــة ســيئة وبعضهــا ممزقــة، وال يصلــح مطلقــاً اســتخدامه لتعبئــة الناقــالت 
بالطريقــة اخللفيــة )اي ربــط ناقلــة التصديــر خلــف الباخــرة صافــر( وهــي األكثــر امنــاً ، 

قبــل خضوعــه  للفحــص الشــامل واســتبدال املتهالــك واملمــزق مــن قطعــه.
ــل مــن النفــط اخلــام  ــاً حوالــى 1،148،000 برمي ــم “صافــر” حالي 6. يحمــل اخلــزان العائ
ومنــذ توقــف الغاليــات - بعــد نفــاذ مــادة املــازوت- تســربت تدريجيــاً طبقــة الغــاز اخلامل  
Inert Gasالتــي تغطــي النفــط اخلــام وتوفــر الضغــط املطلــوب داخــل اخلزانــات ملنــع 
تســرب الهــواء اجلــوي إلــى الداخــل وذلــك للحمايــة مــن إمكانيــة حــدوث اشــتعال يف حــال 
حــدوث أي احتــكاك أو جتمــع شــحنات مــن الكهربــاء الســاكنة يف محيــط اخلزانــات )يتــم 
احلصــول علــى الغــاز اخلامــل وضخــه إلــى خزانــات النفــط اخلــام مــن عــوادم الغاليــات 
أثنــاء عملهــا وفــق نظــام محــدد ومتكامــل خــاص بالغــاز اخلامل( وبســبب توقــف الغاليات 
لــم يعــد باإلمــكان إنتــاج الغــاز اخلامــل الــالزم حلمايــة النفــط اخلــام مــن االشــتعال متــى 

مــا اكتملــت الظــروف املالئمــة لذلــك. 
7. نتيجــة لتوقــف أعمــال الصيانــة متامــاً ولعــدم توفــر الغــاز اخلامــل نتيجــة لتوقــف الغاليات 
ــؤدي ليــس  ــم “صافــر” ممــا ي ــق يف اخلــزان العائ ــه ال ميكــن اســتبعاد حــدوث حري فإن
الــى كارثــة اقتصاديــة يف فقــدان كميــات هائلــة مــن النفــط فحســب بــل واألهــم مــن ذلــك 
حــدوث تلــوث للبيئــة البحريــة ســتصل آثــاره- رمبــا- الــى جميــع دول اجلــوار املطلــة علــى 
البحــر األحمــر مســبباً أعبــاء ماليــة يف تكاليــف عمليــات التنظيــف والتأمــن وكذلــك 
املطالبــات القانونيــة االخــرى، وسيشــكل ذلــك حتديــاً إضافيــاً يجــب التعامــل معــه علــى 
قلــة اإلمكانيــات ناهيكــم عــن القضــاء علــى احليــاة البحريــة واألســماك يف املنطقــة ومــا 

حولهــا لســنوات طويلــة ممــا يحــرم كثيــر مــن الصياديــن ملصــدر رزقهــم الوحيــد.

وعليــه ويف ظــل الظــروف الراهنــة فإننــا نحــث اجلميــع علــى حتمــل مســئوليته والعمــل الســريع 
لتفــادي حــدوث كارثــة محتملــة، ويف هــذا اإلطــار نرجــو العمــل علــى التخلــص مــن كميــة النفــط 
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اخلــام املخزونــة علــى اخلــزان العائــم “صافــر” بأســرع وقــت. ومــن أجــل ذلــك ال بــد مــن توفيــر 
مــا يلــي :

ــى مــدار ســنة  ــى األقــل ســيتم اســتهالكها عل ــة مــن وقــود املــازوت )3000 طــن عل - كمي
يف الظــروف الراهنــة لتشــغيل الغاليــات، علًمــا بــأن معــدل االســتهالك 20 طــن مــازوت 
ــا( وذلــك لتوفيــر الغــاز اخلامــل وتوليــد البخــار الــالزم لتشــغيل مولــدات الكهربــاء  يومًي
ــام بأعمــال  ــاج املــاء املقطــر الــالزم للغاليــات ولالســتخدام اآلدمــي والقي ــة وإنت البخاري

الصيانــة الالزمــة ولــو بحدهــا األدنــى للحفــاظ علــى هــذه املنشــأة احليويــة. 
- توجيــه شــركة النفــط لتزويدنــا )بالدفــع اآلجــل( بكميــات كافيــة مــن مــادة الديــزل حســب 

الطلــب إلجــراء أعمــال الصيانــة الضرورية.  
- بعــد اســتالم اخلــزان العائــم للوقــود ســيقوم املختصــون مــن الطاقــم بإعــادة تشــغيل 
املنشــأة وإجــراء فحــص شــامل ودقيــق لــكل األجهــزة واملعــدات ومــن اهمهــا معــدات 
التصديــر املتوقفــة منــذ مايزيــد عــن عشــرين شــهراً للتأكــد مــن عملهــا وجاهزيتهــا طبقــاً 
ملواصفــات الصناعــة النفطيــة العامليــة والســالمة املهنيــة املطلوبــة، وهــذا األمــر يحتــاج 
الــى فتــرة زمنيــة كافيــة علــى أمــل ان التكــون بعــض هــذه األجهــزة قــد تعرضــت الــى خلــل 
فنــي نتيجــة هــذا التوقــف الطويــل األمــر الــذي يحتــاج الــى اســتبدال بعــض قطــع الغيــار. 
وســوف نشــعركم مبــدى جاهزيــة املينــاء للتصديــر حــال اإلنتهــاء مــن هــذه الفحوصــات 

الضروريــة.
- قاطرتــن  بحريتــن )إحداهمــا مــع طاقــم ومعــدات غــوص( ومبواصفــات جيــده ومــزودة 
مبــا يلــزم مــن املعــدات املتعــارف عليهــا لقطــر وربــط ناقــالت النفــط إلــى املينــاء العائــم 
ومــزودة بطاقــم كفــؤ إلدخــال ناقــالت التصديــر الــى املينــاء وربطهــا بطريقــة سلســة 
ــة  ــأن القاطــرات البحري ــر ألي خطــر، علمــاً ب ــث ال تتعــرض منشــأة التصدي ــة بحي وآمن
التــي متلكهــا مؤسســة املوانــئ اليمنيــة هــي دون املســتوى املطلــوب للعمــل اآلمــن يف موانــئ 

التصديــر النفطيــة لكثــرة املشــاكل الفنيــة فيهــا.
- ومــن املهــم ان نشــير الــى ان عمليــة التحميــل ســتتم بطريقــة الربــط اجلانبــي )اي 
ــي  ــر اخللف ــر( نظــراَ ألن خرطــوم التصدي ــب الباخــرة صاف ــر بجان ــة التصدي ــط ناقل رب
خــارج نطــاق اخلدمــة وتعرضــت بعــض انابيبــه للتمــزق، وصيانتهــا حتتــاج إلــى ســحبها 
إلــى الســاحل وفحصهــا واحــداَ واحــداَ وتغييــر بعضهــا وهــو مــا يتعــذر عملــه يف الوقــت 

ــة.  ــي بســبب الظــروف الراهن احلال
-  نحــن اآلن يف فصــل الشــتاء )الــذي ميتــد مــن منتصــف ســبتمبر وحتــى نهايــة شــهر 
ابريــل( وعــادة مــا يكــون البحــر األحمــر هائجــاً واالمــواج مرتفعــًة خــالل هــذا الفصــل، 
ويف حالــة قــدوم ناقلــة التحميــل خــالل هــذه الفتــرة البــد لهــا مــن اإلنتظــار يف الغاطــس 
القتنــاص األجــواء املناســبة لقطرهــا إلــى املينــاء وربطهــا  بطريقــة الربــط اجلانبــي وذلــك 
باألســتعانة مبرشــد بحــري يتمتــع بخبــرة عاليــة لضمــان عمليــة الربــط  بسالســة وســالم.

ب( يف إطــار جهــود كــوادر شــركة صافــر لتعزيــز كفــاءة إدارة الشــركة اليمنيــة الرائــدة خــالل 
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األزمــة الراهنــة والتنبيــه للمــآالت اخلطيــرة املتوقعــة ومقترحــات عاجلــة للحفــاظ علــى الشــركة 
ــر بالشــركة التــي تعتبــر شــريان الشــركة احليــوي   ــار  قدمــت وحــدة التصدي وإنقاذهــا مــن االنهي
يف اجتمــاع املــدراء األســبوعي الغيــر عــادي للشــركة يــوم الســبت املوافــق 18/11/2017م بعــد 
انتقــال املركــز اإلداري واملالــي لشــركة صافــر مــن العاصمــة صنعــاء الــى محافظــة مــأرب لطــرح 
مالحظــات وحتفظــات موضوعيــة حــول وحــدة التصديــر الــذي تعطــل عــن أداء مهامــه منــذ بدايــة 
األزمــة ألســباب منطقيــة رغــم توقــف التصديــر إال ان جميــع منشــئات التصديــر مــن خــط أنبــوب 
ومحطــات الضــخ ومحطــات تخفيــض الضغــط واخلــزان العائــم ظلــت متثــل مصــادر خطــر للشــركة  
والدولــة واملجتمــع والبيئــة . حتملــت الوحــدة بإدارتهــا املختلفــة ) إدارة خــط األنبــوب، اإلدارة 
البحريــة ومينــاء التصديــر) اخلــزان العائــم ( ، إدارة اجلدولــة، مشــروع املينــاء البــري ( مواجهــة 
ــى  ــة مبــكان احلفــاظ عل عــبء هــذه املخاطــر يف ظــل جتاهــل اجلهــات ذات العالقــة مــن األهمي
ســالمة جاهزيــة منشــئات التصديــر املختلفــة وبصفــة خاصــة مينــاء التصديــر ) اخلــزان العائــم  
- الباخــرة صافــر ( ملــا ميثلــه مــن تهديــد حقيقــي يف ظــل وضعــه املتــردي وصعوبــة الوضــع العــام 
ــة   ــة مــن الوحــدة حلماي ووجــود مــا يزيــد عــن مليــون برميــل نفــط خــام يف اخلزانــات. يف محاول

الشــركة مــن التبعــات احملتملــة لذلــك جهــود مضنيــة نوجــز بعضهــا فيمــا يلــي :- 
ــة املســتمرة  ــام بالصيان ــا والقي ــر املعمــول به ــم وفــق املعايي 1. اســتمرار عمــل اخلــزان العائ
حفاظــاً علــى املنشــأة منــذ بدايــة األزمــة حتــى نفــاذ الوقــود ) املــازوت ( يف شــهر يونيــو 

2016م .
ــاظ أطــول مــدة  ــة للحف ــازوت ويف محاول ــر امل ــة  عــن توفي ــات املعني 2. يف ظــل فشــل اجله
ــا  ــي للســفينة مــن طاقمه ــألرواح مت األخــالء شــبه الكل ــة ل ــى املنشــأة وحماي ــة عل ممكن

ــة . ــا املمكن ــل باحلــدود الدني واســتمرار العم
3.  الوضــع احلالــي ويف ظــل وجــود أكثــر مــن مليــون برميــل نفــط خــام علــى الســفينة 
مــع انعــدام الوقــود وغيــاب الطاقــم ميثــل مصــدر تهديــد عالــي اخلطــورة علــى الشــركة 

والدولــة وســمعتها وعلــى البيئــة  احملليــة واإلقليميــة .
اإلدارة  وعلــى  عليهــم  لزامــاً  أصبــح  الوضــع  الوحــدة خلطــورة  مســئولي  مــن  إدراكا   .4
التنفيذيــة التنبــه لذلــك وقــرع ناقــوس اخلطــر لــدى كل املعنيــن وعليــه فقــد قــام مســئولو 
الوحــدة مبخاطبــة اإلدارة التنفيذيــة وطالبوهــم مــراراً وتكــراراً بتبنــي املخــاوف وإيصالهــا 
للمعنيــن ولكــن لألســف فــان درجــة التفاعــل مــع هــذا األمــر لــم تــرق إلــى املســتوى 

املواكــب لدرجــة اخلطــورة .
5. يف مســار آخــر واجهــت الوحــدة حتــد آخــر هــو تعثــر وفشــل مشــروع مينــاء رأس عيســى 
البــري والــذي بذلــت جهــود جبــارة يف االســتماتة إلبقائــه حيــاً ورغــم مــا بذلــت مــن جهــود 
آلــت األمــور إلــى الفشــل التــام بســبب المبــاالة اجلهــات املعنيــة وفشــلها التــام حيــال مــا 
قدمــت مــن حلــول مختلفــة. آخــر مــا قدمتــه الوحــدة مــن احللــول مــا تقدمــت بــه لــإلدارة 
التنفيذيــة مــن مقتــرح حــول العمــل علــى  إقنــاع اجلهــات املعنيــة بالتصــرف الســريع بكمية 
النفــط اخلــام علــى الســفينة وتخصيــص ربعهــا للشــركة ملواجهــة بعــض تكاليــف مشــروع 
مينــاء رأس عيســى البــري وحتقيــق هــدف مــزدوج للشــركة إلنقــاذ املشــروع املتعثــر مــن 
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ناحيــة وجتنــب املخاطــر املتوقعــة مــن الســفينة . ومــن املؤســف أيضــا أن درجــة التفاعــل 
مــع هــذا األمــر لــم تــرق الــى املســتوى املواكــب لدرجــة اخلطــورة .

6. حتديــات أخــرى تواجههــا الوحــدة ان بدرجــة اقــل خطــورة تتمثــل يف اإلبقــاء واحلفــاظ 
علــى خــط األنبــوب ومحطــات الضــخ وتخفيــض الضغــط . ويف هــذا أيضــا لــم يلمــس 

املختصــون االهتمــام املطلــوب بحــدوده الدنيــا لتحقيــق ذلــك .
7. إن عــدم التصديــر وتوقــف منشــئات التصديــر مــن الصحــراء حتــى البحــر ال يعنــي مطلقــاً 
تخلــي الشــركة عــن مســئوليتها وســواء طالــت فتــرة األزمــة أم قصــر ت وســواء ســتعود 
الشــركة الســتخدام هــذه املنشــئات او اســتغنت عنهــا ســتظل الدولــة هــي املســئولة عنهــا 
حتــى الوصــول إلــى تصــرف نهائــي بشــان هــذه املنشــآت وفــق املعاييــر املتعــارف عليهــا. 
ــى خطــورة  ــه إل ــود أن تنب ــة مســئولة عــن الشــركة فــان الوحــدة ت ــون اإلدارة التنفيذي وك
اســتمرار التعامــل احلالــي مــع مثــل هــذه األمــور وتطالــب بجديــة أكثــر يف توفيــر احلــد 

األدنــى مــن متطلبــات مواجهــة الوضــع .

8.  أصــدرت شــركة صافــر تقاريــر اجنــاز ســنوية لألعــوام 2017, 2018, و2019م تعرضــت 
يف جــزء مــن هــذه التقاريــر إلــى وضــع الســفينة صافــر )اخلــزان العائــم( حيــث ركــزت يف 
محتــوى التقريــر علــى وضــع اخلــزان العائــم بــرأس عيســى مــن حيــث مشــكلة  تصديــر 
الكميــة املتبقيــة مــن النفــط اخلــام مــن علــى اخلــزان العائــم، وتقييــم اخلــزان العائــم مــن 
قبــل مكتــب األمم املتحــدة خلدمــة مشــاريع البنــى التحتيــة والقيــام بالصيانــة الضروريــة 
الالزمــة إلعــادة تشــغيله ولــو باحلــد األدنــى وذلــك لغــرض تصديــر الكميــة املخزونــة 
مــن النفــط منــذ بدايــة احلــرب يف عــام 2015 م والبالغــة حوالــي 1.140  مليــون برميــل 
مــن النفــط ا خلــام، كمــا مت شــراء وتركيــب وتشــغيل منظومــة حتليــة مــاء البحــر بطاقــة 
تبلــغ 15 ألــف لتــر يوميــا وذلــك لتجنــب نفــاذ املخــزون مــن املــاء احلالــي والــذي إن حــدث 
ســيؤدي إلــى إغــالق املنشــأة وتركهــا فارغــة مبــا عليهــا مــن نفــط خــام منظومــة التحليــة 
ــراد  ــادة عــدد أف ــاً زي ــح ممكن ــه أصب ــا أن ــك كم ــب حــدوث ذل ــن جتن ــا م ــدة مكنتن اجلدي

الطاقــم حســب مــا تقتضيــه ظــروف العمــل.
 

إال أن تقاريــر االجنــاز لشــركة صافــر للثــالث الســنوات احلرجــة يف تاريــخ الســفينة صافــر 
2017و 2018 و2019 كانــت عبــارة عــن تكــرار  ونقــل املواضيــع مــن ســنة إلــى أخــرى ولــم تقــدم 
شــركة صافــر أي جديــد يف قضيــة باخــرة صافــر بينمــا كانــت الشــركة تراقــب تدهــور وضــع 
الباخــرة كمــا لــم تقــدم يف توصيــات تقاريرهــا رصــد ميزانيــة إلعــادة تشــغيل الباخــرة أو اقتــراح أي 
ميزانيــة للصيانــة الدوريــة والعاجلــة واكتفــت بنقــل موظفــي الباخــرة ملناطــق اليابســة الســتخدامهم 

يف أعمــال أخــرى أو منحهــم إجــازات إجباريــة.
ــة  ــا بخصــوص صيان ــة ومبادراته ــود الدولي ــر عــن اجله ــر أي تقاري ــورد شــركة صاف ــم ت ــا ل كم

ــا. ــر وهمومه ــاً يف شــأن الســفينة صاف ــم تكــن طرف ــا ل ــر وكأنه ــاذ الباخــرة صاف وإنق
واألســوأ مــن ذلــك أن شــركة صافــر وبعــد أن قــررت حكومــة الشــرعية نقــل البنــك املركــزي مــن 
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صنعــاء إلــى عــدن يف 19 ســبتمبر 2016م، قامــت حكومــة الشــرعية وســلطة مــأرب احملليــة بإعطــاء 
األوامــر لقيــادة شــركة صافــر املعينــة مــن قبــل الشــرعية يف بدايــة عــام 2017م بنقــل مركــز الشــركة 
املالــي واإلداري مــن العاصمــة صنعــاء الــى محافظــة مــارب وبذلــك تخلــت شــركة صافــر عــن كل 
ــر  ــة كباخــرة صاف ــة جتــاه منشــآتها يف املناطــق الشــمالية الغربي ــة واألخالقي ــا القانوني التزاماته
ــة بــرأس عيســى الــذي تعرضــت للنهــب وانبــوب تصديــر النفــط  ومنشــآت خزانــات صافــر البري
املمتــد مــن صافــر مــارب الــى رأس عيســى باحلديــدة وخمــس احملطــات املرحليــة لضــخ وتخفيــف 

الضغــط التابعــة لألنبــوب, كمــا أنهــا لــم ترصــد ميزانيــة لصيانــة الباخــرة.
وهــذا ال يعفــي شــركة صافــر مــن مســئولياتها وكان بإمكانهــا رصــد ميزانيــة لصيانــة هــذه 
املنشــآت وليــس مــن خــالل ســحب اطقــم احلمايــة اخلاصــة بتلــك املنشــآت جعلهــا عرضــة للنهــب 
والتخريــب والــذي قــد حتتــاج صافــر إلصالحهــا يف حــال اســتئناف التصديــر والتــي ســتكلف مبالــغ 

كبيــرة علــى الشــركة .     
يف فبرايــر 2020م، ويف إطــار جهــود األمم املتحــدة أدرج مجلــس األمــن يف تقريــره االســتثنائي 
ــى  ــص عل ــى. وشــدد الن ــرار بشــأن اليمــن للمــرة األول ــر يف ق ــى الســفينة العائمــة صاف إشــارة إل
ــة  ــة ناقل ــراء األمم املتحــدة لفحــص وصيان ــى وصــول خب ــة إل ــة واحلاجــة العاجل “املخاطــر البيئي

ــا، والتــي تقــع شــمال اليمــن اخلاضــع لســيطرة احلوثيــن” . النفــط األكثــر أماًن
 وحيــث إنــه أمــر غيــر معتــاد نســبًيا أن يتــم تنــاول موضــوع  تهديــدات بيئيــة محــددة يف قــرارات 
ــه  ــذي يولي ــى االهتمــام ال ــاول هــذا املوضــوع بعــض املؤشــرات عل مجلــس األمــن، فقــد أعطــى تن

أعضــاء املجلــس اآلن للمشــكلة.

إلــى جانــب اإلحاطــات املتكــررة ملســئولي األمم املتحــدة يف مجلــس األمــن الدولــي، وقلــق وســائل 
اإلعــالم العامليــة حــول وضــع الســفينة صافــر، واصلــت احلكومــة اليمنيــة يف صنعــاء نشــر التقاريــر 
واملناشــدات حــول الوضــع ومت تعميــم نتائــج تقريــر بتكاليــف عواقــب احلــادث الكارثــي يف   أوائــل 
عــام 2020م وشــملت اآلثــار اإلنســانية اخلطيــرة إلغــالق مينــاء احلديــدة، واألثــر علــى األمــن 
ــر املناطــق الســاحلية  ــوث يف مناطــق االســتزراع الســمكي وتدمي ــي وســبل العيــش مــن التل الغذائ
ومصايــد األســماك، والنــزوح القســري للســكان مــن احلديــدة إذا قــررت منظمــات اإلغاثــة تعليــق 

عملياتهــا اإلنســانية واإلغاثيــة.

و( ويف األول مــن يونيــو 2020م أصــدر الطاقــم املنــاوب يف الســفينة العائمــة صافــر بالغــا 
ــن إحــدى مواســير  ــاه البحــر م ــو 2020م حــدث تســرب ملي ــخ 27 ماي ــه ويف تاري ــد بأن ــا يفي طارئ
خطــوط ميــاه البحــر يف حيــز غرفــة احملــركات مؤكــدا بــأن احلالــة الراهنــة تتجــه قدمــا نحــو 

األســوأ وأن الكارثــة باتــت وشــيكة نتيجــة للوضــع املتدهــور للخــزان العائــم صافــر.
وأفــاد الفريــق بأنــه مت مواجهــة تســرب ميــاه البحــر إلــى الســفينة العائمــة صافــر مــن خــالل  
الغلــق الكامــل جلميــع صمامــات منافــذ دخــول ميــاه البحــر ملنــع تســرب امليــاه حليز غرفــة احملركات 
يف حالــة مــا حــدث أي تلــف للمواســير ولكــن ومــع تنفيــذ هــذا اإلجــراء إال إن ميــاه البحــر ال زالــت 
ــل الصمامــات ومتــأل املواســير نتيجــة عــدم التمكــن مــن إغــالق الصمامــات بإحــكام حيــث  تتخل
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يف الوضــع الطبيعــي االعتيــادي ميكــن حــل هــذه املشــكلة يف ظــرف أربــع ســاعات تقريبــا بصــورة 
سلســة ومــن غيــر أي مخاطــر ولكــن الفريــق اســتهلك خمســة أيــام مــن العمــل املتواصــل إليقــاف 
ــاه وإصــالح املاســورة التالفــة وذلــك بســبب املخاطــر الكبيــرة واملعوقــات الفنيــة التــي  تســرب املي

واجهناهــا أثنــاء اجنــاز العمــل كمــا سنشــير إليــه الحقــاً . 

إن أكثــر مواســير خطــوط ميــاه البحــر قــد تعرضــت لتأثيــرات الصــدأ والتــآكل وال زال الوضــع 
علــى الغلــق الكامــل جلميــع صمامــات منافــذ دخــول ميــاه البحــر ملنــع تســرب امليــاه حليــز غرفــة 
احملــركات يف حالــة مــا حــدث أي تلــف للمواســير ولكــن مــع تنفيــذ هــذا اإلجــراء إال أن ميــاه البحــر 
ال زالــت تتخلــل الصمامــات ومتــأل املواســير نتيجــة عــدم القــدرة علــى إغــالق الصمامــات بإحــكام  
حيــث يتــم عــادة يف الســفن صيانــة هــذه الصمامــات وإصالحهــا يف موعــد الصيانــة الدوريــة ضمــن 
أعمــال احلــوض اجلــاف أمــا يف احلالــة الراهنــة ) حصــل خاللهــا إعــادة  تصميــم الباخــرة لتعمــل 
كخــزان عائــم و ال توجــد أماكــن لطلــوع احلــوض( فقــد كانــت الطريقــة البديلــة للصيانــة وإصــالح 
صمامــات منافــذ دخــول ميــاه البحــر هــي غلــق املنافــذ املوجــودة بجوانــب بــدن اخلــزان صافــر مــن 
اخلــارج حتــت خــط امليــاه .ومبــا انــه ال يتوفــر حاليــا اإلمكانيــة إلصــالح وتغييــر جميــع املواســير 
املتضــررة، يــرى الفريــق انــه مــن الضــروري العــودة للطريقــة الســابقة لســد مداخــل ميــاه البحــر 
بواســطة فريــق غــوص متخصــص ونعتقــد أن هــذا هــو احلــل االحتــرازي الســريع حلمايــة اخلــزان 

صافــر مــن الغــرق. 
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وحــذر الفريــق أن احلالــة الراهنــة للخــزان العائــم “ صافــر “ تتجــه قدمــا يومــا بعــد يــوم نحــو 
ــه  ــه ومعدات ــب منشــآته وآالت ــى اغل ــآكل ينتشــر باســتمرار عل ــا زال الصــدأ والت ــث م األســوأ  حي
وأنظمتــه التشــغيلية، وكمــا تعلمــون كانــت تبــذل جهــود مضنيــة يف املاضــي قبــل عــام 2015م 
بواســطة الفريــق الكامــل واملتكامــل لــإلدارة البحريــة للمحافظــة علــى تشــغيل اخلــزان “صافــر “ 
بصــورة امنــة مــع توفــر كل االحتياجــات املاديــة واللوجســتية ،  ومــع كل ذلــك إال ان الطاقــم كان 
يواجــه بعــض الصعوبــات ، فكيــف تعتقــدون ســيكون وضعنــا يف ظــل الظــروف احلالية واالســتثنائية 
الصعبــة التــي منــر بهــا بوجــود عجــز يف اإلمكانيــات املاديــة وأدوات العمــل والعمالــة كمــاً ونوعــاً. 
كمــا تعلمــون أن ظــروف العمــل خــالل الفتــرة املنصرمــة كانــت صعبــة جــدا واحلفــاظ علــى 
اخلــزان العائــم “صافــر “ كان حتديــاً يزيــد صعوبتــه يومــا بعــد يــوم مــع اتســاع مســاحة الصــدأ 
والتــآكل، وكان الســبب الرئيــس يف ذلــك ليــس اإلهمــال والكســل والتلكــؤ عــن تنفيــذ املهــام ولكــن 
كان العجــز يف اإلمكانيــات وعــدم توفــر أدوات العمــل واملــواد األخــرى هــي الســبب الرئيســي لذلــك 

. طبعــاً كل هــذا كان نتــاج طبيعــي لظــروف احلــرب .
ــة نظــرا ألن وقــود  ــدات الكهربائي ــاوب بعــدم وجــود وقــود كايف للمول ــق املن وأفــاد عضــو الفري
الديــزل يســلم إلــى فريــق الســفينة بواســطة براميــل ســعة 200 لتــر هــذه الطريقــة تأخــذ مــن وقــت 
الطاقــم وجتهــد الرافعــة وهــي طريقــة مكلفــة وغيــر آمنــة ولكنهــا الطريقــة الوحيــدة املتاحــة حاليــاً 

وتعتبــر  مــن ضمــن املعوقــات التــي يواجههــا الطاقــم .
 كمــا أفــاد أن العمــل يتــم يوميــا يف بيئــة عمــل غيــر آمنــة وال تتوفــر حتــى احلــدود الدنيــا ملعاييــر 
الســالمة ونتيجــة للوضــع املتدهــور للخــزان العائــم “صافــر “ كل هــذه األوضــاع املقلقــة جتعــل 
الفريــق يعيــش يوميــاً حتــت حمــل ثقيــل وعــبء كبيــر بدنــي ونفســي وتكلفــه جهــود مضاعفــة لتقليــل 
األخطــار املتحملــة وحتســن جــودة العمــل ومــن ثــم بدعــم ومســاندة اإلدارة املختصــة  لتذليــل 

العقبــات الفنيــة واللوجســتية التــي يواجهونهــا وفقــاً لإلمكانيــات املتاحــة.
وحــذر الفريــق أن العلــم والعقــل واملنطــق واخلبــرة واعتمــاد مــا يظهــر يوميــا علــى الواقــع الفعلــي 
كل ذلــك يؤكــد جليــاً أن الكارثــة باتــت وشــيكة ولكــن متــى ســتحدث بالضبــط وحــده اهلل ســبحانه 

وتعالــى يعلــم ذلــك .
ــان أي قصــور ميكــن ان يحــدث مســتقباًل ألي ســبب ســواء كان غيــر  وأكــد بالقناعــة التامــة ب
مقصــود أو نــاجت عــن إهمــال أو تراخــي مــن قبــل الطاقــم فــإن الطاقــم لــن يكــون مالمــا إن حلــت 
الكارثــة املتوقعــة فجــأة، فــإن فريــق العمــل سيســتمر للقيــام مبــا ميكنــه القيــام بــه بالوســائل املتاحــة 
إلبقــاء اخلــزان العائــم “ صافــر “ امــن وســيعمل جاهــدا علــى تأخيــر وتأجيــل حصــول مــا ال 

يحمــد عقبــاه قــدر االســتطاعة. 
املرجع: تقرير م/ ياسر محمد احمد القباطي باخلزان العائم “صافر “   

هـــ( ويف الثامــن مــن يوليــو 2020م نشــر وزيــر اخلارجيــة األمريكــي مايــك بومبيــو خريطــة 
تداعيــات انفجــار الســفينة “صافــر” يف البحــر األحمــر عبــر وكالــة  أخبــار الســاعة   |حــذر 
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خاللهــا  مــن الوضــع املتدهــور 
للسفينة النفطية العائمة “صافر” التي يديرها احلوثيون يف عرض البحر األحمر.  

 وأضــاف يف مؤمتــر صحفــي عقــده يف مقــر اخلارجيــة األمريكيــة يف واشــنطن،  أنــه ســيكون 
لناقلــة النفــط “صافــر” تداعيــات بيئيــة خطيــرة

 يف حال تعرضها  إلى أي حادث. 
 واستعرض بومبيو يف اخلريطة اجلغرافية التداعيات التي

 قد تنجم عن انفجار السفينة النفطية العائمة يف البحر األحمر.   

* * * * *
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خامســـــــًا : البيــــــــان اخلــــــتامي والتوصيـــــــــــات:-

االستنتاجات والتوصيات:-

1. يف إطــار رســالة مركــز مــداري للدراســات واألبحــاث اإلســتراتيجية املوجهــة لتقييــم وإنتــاج 
املعرفــة والبحــوث ونشــرها وتقــدمي االستشــارات واملعلومــات التخصصيــة واســتطالعات الــرأي 
املســتويات  كافــة  علــي  واملهتمــن  القــرار  لصانعــي  االســتراتيجية  واحللــول  والعربــي  احمللــي 
مــن خــالل البحــث والدراســة وبنــاء القــدرات، ويتشــرف املركــز  أن يقــدم هــذا التقريــر حــول 
الســفينة”صافر”والتي تســتخدم لتصديــر نفــط مــأرب اخلفيــف حيــث نتعــرض إلــى قضيــة باخــرة 
ــة واإلنســان والوضــع  ــى االقتصــاد والبيئ ــة عل النفــط صافــر لدراســة الوضــع واألخطــار احملتمل
ــدالع احلــرب والصــراع يف مــارس  ــه الســفينة  بســبب ان ــت إلي ــذي آل ــر ال ــي اخلطي ــي والبيئ الفن
ــي اخلــام  ــع النفــط اليمن ــن وتوزي 2014م وتوقــف الســفينة عــن تقــدمي خدمــات اســتقبال وتخزي
ووضــع احللــول واملبــادرات التــي ســيتبناها مركــز مــداري إلنقــاذ هــذا الصــرح الوطنــي العمــالق 
ــة دون  ــي احليلول ــي  وبالتال ــي والدول ــم الشــأن اليمن ــة ته ــح قضي ــذي أصب ــه ال واســتمرار خدمات
حــدوث كارثــة بيئيــة محتملــة نتيجــة النفجــار الســفينة وتســرب مــا حتملــه مــن مــواد نفطيــة خطــرة 

ــة البحريــة احلساســة يف منطقــة البحــر األحمــر.  ــى البيئ عل
ولذلــك فــإن مركــز مــداري يوصــي بــأن تولــي اجلهــات املعنيــة مــن مؤسســات حكوميــة وأهليــة 
ــه واســتنتاجاته  ــر ومخرجات ــة االهتمــام واملتابعــة ملضامــن هــذا التقري ــة ودولي ومنظمــات إقليمي
والبيــان اخلتامــي الصــادر عنــه  ألنــه ميثــل عصــارة العصــف الذهنــي الــذي قدمــه خبــراء مركــز 
مــداري واســتقصاء األدبيــات واملراجــع واملراســالت الرســمية بــن اجلهــات املعنيــة بقضيــة خــزان 

صافــر والتفاعــالت اإلعالميــة والتحليليــة للمحللــن واملختصــن والكــوادر الفنيــة املتخصصــة.
  

2. يعــد املينــاء العائــم “صافــر” أحــد املرافــق اململوكــة لشــركة صافــر اليمنيــة لالستكشــاف 
واإلنتــاج باجلمهوريــة اليمنيــة حيــث يعتبــر أحــد أكبــر املوانــئ العائمــة يف العالــم طبقــا ملواصفاتــه 
املشــار إليــه يف بدايــة التقريــر والــذي يقــع يف منطقــة رأس عيســى بالبحــر األحمــر الــذي يســتقبل 
النفــط اخلــام الواصــل عبــر خــط أنبــوب يتصــل بخمســة قطاعــات نفطيــة يف شــمال شــرق مــأرب 
إلــى ســاحل تهامــة يف غــرب اليمــن مبســافة تتجــاوز 450 كــم قبــل تصديــره عبــر ناقــالت النفــط 
إلــى مختلــف بقــاع العالــم، كمــا يحافــظ املينــاء العائــم يف عمليــات التصديــر علــى الدقــة يف 
ــة  ــر دولي ــق وإتباعــه ملعايي ــات املصــدرة أو الوثائ ــة أخطــاء يف الكمي القياســات وعــدم حصــول أي
ــة لتحقيــق ذلــك ويــدار مــن قبــل  ــة والتشــغيل والقياســات مســتخدماً الوســائل احلديث يف الصيان
طاقــم عمــل مكــون مــن حوالــي 100 شــخص يتبعــون  اإلدارة البحريــة بشــركة صافــر ويتميــزون 
 ISM بالتأهيــل العالــي واخلبــرة املشــهودة حيــث حــازت اإلدارة علــى شــهادات الســالمة واجلــودة
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ــة  ــة العام ــي والســفن )ISPS( صــادرة عــن الهيئ Cod./ ISO 9001-2008 وشــهادة أمــن املوان
للشــئون البحريــة ووثيقــة االمتثــال ملعاييــر الســالمة لــإلدارة البحريــة- )DOC(  صــادرة عــن 
هيئــة التصنيــف األملانيــة GL ومــا زال املينــاء العائــم محتفظــاً مبســتوى عــاٍل مــن قــدرات التشــغيل 

والصيانــة النوعيــة.

3. ولذلــك فــإن مركــز مــداري يوصــي بايــالء العنايــة املتخصصــة لهــذه املنشــأة الفريــدة وعــدم 
ــة  ــة التخزيني ــل بالنســبة لليمــن الرئ ــا متث ــا ألنه ــا أو إهماله ــا أو بيعه ــص منه ــادرة التخل ــي مب تبن
والتصديريــة الوحيــدة للنفــط اخلــام وبالتالــي فهــي املنشــأة االقتصاديــة الرئيســية لبيــع املنتجــات 

النفطيــة الــواردة مــن البــر اليمنــي. 

ــم صافــر حــن تأسيســه يف عــام 1986م أن يكــون حــاًل  ــاء العائ ــت فكــرة تأســيس املين 4. كان
مؤقتــا حتــى تقــوم وزارة النفــط واملعــادن باجلمهوريــة العربيــة اليمنيــة ببنــاء منشــآت مينــاء رأس 
عيســى الســاحلي املســـتدام البديــل عــن اخلــزان العائــم صافــر، وبــدأت فعــال الدراســات األولــى 
لهــذا الغــرض منــذ منتصــف التســعينات مــن القــرن املنصــرم وتكليــف شــركة صافــر لعمليــات 
االستكشــاف واإلنتــاج باســتكمال ذلــك املشــروع اإلســتراتيجي والتــي باشــرت العمــل الفعلــي 
فيــه منــذ أكتوبــر2013م وكان مقــرراً أن يتــم تســليم املشــروع يف أكتوبــر 2015م إال أن انــدالع 
الصــراع الداخلــي يف اليمــن الــذي بــدأ يف مــارس 2015م ومشــاركة أطــراف خارجيــة يف هــذا 
الصــراع  أدى إلــى توقــف جميــع األنشــطة واملشــاريع التنمويــة يف اليمــن ومنهــا أعمــال البنــاء يف 
ــالزم  ــل ال ــر التموي ــة عــن توفي ــاً وعجــز احلكومــة اليمني ــم كليـ ــري الدائ ــاء الب موقــع مشــروع املين
ــذ أعمــال املشــروع كمــا اتخــذت شــركة صافــر قــرارا  ــدات ومباشــرة تنفي ــع املعـ الســتمرار تصني
ــاب خفــض  ــن ب ــك م ــر وذل ــم صاف ــت تعتمدهــا للخــزان العائ ــي كان ــة الت ــج الصيان ــص برام بتقلي
النفقــات ولهــذا فقــد تعــرض اخلــزان العائــم إلهمــال جســيم خــالل الســنوات األخيــرة بحيــث 
لــم يعــد صاحلــاً للعمــل كمينــاء عائــم ناهيــك عــن اخلســائر واألمــوال املهــدرة يف املشــروع البــري 
وســحب هيئــة التصنيــف األمريكيــة ABS لشــهاداتها املمنوحــة خلــزان صافــر، وبهــذا خســر 
املينــاء العائــم أهــم دليــل إثبــات تطلبــه الشــركات التــي تتعامــل مــع املينــاء وشــركات التأمــن للتأكــد 
مــن التــزام املينــاء باملعاييــر الدوليــة يف الصيانــة والســالمة. ومنــذ عــام 2015م وحتــى انــدالع 
احلــرب علــى اليمــن والصــراع الداخلــي  واحلصــار البــري واجلــوي والبحــري كانــت ناقــالت النفــط  
ــاء العائــم صافــر املســتقبل للنفــط اخلــام مــن القطاعــات  ــى املين تأتــي حســب برنامــج محــدد إل
ــم صافــر  ــاء العائ ــا باملين ــم اســتقبالها وقطرهــا وربطه ــة شــمال شــرق اليمــن ويت ــة اليمني النفطي
عبــر قاطرتــن بحريتــن مســـتأجرتن ذات مواصفــات محــدده تضمــن الربــط والتصديــر اآلمنــن 
وبواســطة مرشــدين بحريــن ذوي كفــاءة عاليــه وطاقــم بحــري مؤهــل علــى أفضــل مســتوى إال أن 
قــرار قــوات التحالــف إعــالن منطقــة احلديــدة وتخومهــا البريــة والبحريــة واجلويــة مناطــق حــرب 
مغلقــة بهــدف االســتيالء علــى مينــاء احلديــدة وفــرض احلصــار العســكري علــى املينــاء واملناطــق 
ــاء العائــم  ــاء قــد أعــاق أي نشــاط لكــوادر شــركة صافــر اليمنيــة يف املين البحريــة املتاخمــة للمين
وهجــرت الســفينة العائمــة محملــة يف خزاناتهــا بأكثــر مــن مليــون برميــل نفــط خــام وتوقــف العمــل 

58



يف صيانتهــا وتشــغيلها بعــد توقيــف رواتبهــم ورحيــل معظــم كوادرهــا مــن مواقــع العمــل.

5. ولذلــك فــإن مركــز مــداري يوصــي بإعــادة االعتبــار للخــزان العائــم وتأهيلــه بأمــوال تعويضية 
مــن صانعــي احلــرب ضــد اليمــن والتســبب يف إهمالــه ودعــم ترميمــه مــع ملحقاتــه مــن خــط 
األنبــوب الناقــل ومحطــات ضــخ وتخفيــف الضغــط يف األنبــوب وتســهيل وصــول النفــط اخلــام مــن 
ــة واللوجســتية لدعــم االقتصــاد  ــه الفني منبعــه الرئيســي مبنطقــة مــأرب ليواصــل تقــدمي خدمات
اليمنــي واملســاهمة يف إعــادة اإلعمــار لليمــن املســحوق بفعــل هــذه احلــرب امللعونــة  كمــا يحــذر 
ــة املســاهمة يف احلــرب نحــو  ــا القــوى العســكرية والتدميري ــز مــن أي مغامــرة قــد تقــوم به املرك
اخلــزان العائــم بالقصــف أو التدميــر أو اإلتــالف أو البيــع أو أي نشــاط اســتقصائي لهــذه املنشــأة 
احلساســة حيــث أن أي مــن هــذه األعمــال املشــينة ســوف تغــرق مــا تبقــى مــن اليمــن يف بــؤرة الفقــر 
واملجاعــة لســنوات قادمــة وســيؤجج الصــراع القائــم بــن املتحاربــن واملجتمــع اليمنــي البائــس.     

6. منــذ ابريــل 201٥ يخــزن يف الباخــرة صافر)اخلــزان العائــم( الــذي يرســو علــى مســافة  4.8 
ميــل بحــري عــن شــاطئ رأس عيســى مــا يقــارب مــن مليــون و140 ألــف برميــل نفــط خــام ورغــم 
ذلــك فلــم تتمكــن مــن تفريــغ النفــط املخــزون وتصديــره لصعوبــة اســتخراج تراخيــص مــن قــوات 
التحالــف لتشــغيل املينــاء العائــم واحتجــاز بــوارج التحالــف مــادة املــازوت التابعــة لشــركة النفــط 
اليمنيــة واحتيــاج اخلــزان العائــم إلــى 3000 طــن  مــن وقــود املــازوت لتشــغيل الغاليــات والقيــام 
بالصيانــة الدوريــة الداخليــة واخلارجيــة ملعــدات اخلــزان بصفــة دوريــة مــن قبــل فريــق صافــر . 

ــت املوجــود  ــدد بحــدوث تســّرب للزي ــإن اخلــزان مه ــراء، ف ــن وخب وبحســب مســئولن حكومي
يف الســفينة كــون الباخــرة أصبحــت متهالكــة وجســمها يتعــرض للتــآكل.. وتســتقر الباخــرة يف 
بيئــة مناخيــة وجويــة ســيئة للغايــة، حيــث تشــتد درجــة احلــرارة وترتفــع الرطوبــة. ويف حــال 
تســّرب كميــات النفــط فــإن منطقــة البحــر األحمــر ومــا جاورهــا مــن الســواحل ســتواجه إحــدى 
ــة، مــن حيــث  ــة اقتصادي ــا كارث ــة الشــرق األوســط. فضــال عــن كونه أســوأ كــوارث البقــع النفطي
خســارة اليمــن ماليــن الــدوالرات، لعــدم متكنهــا مــن تصديــر الكميــة واحلصــول علــى مــوارد ماليــة 
وانقطــاع ســبل معيشــة الصياديــن اليمنيــن العاملــن يف مهنــة الصيــد الوحيــدة التــي يجيدونهــا. 
ولذلــك فقــد  ســعت األمم املتحــدة منــذ عــام 2015 عبــر منســقية الشــئون اإلنســانية يف اليمــن 
وبالتعــاون مــع مركــز املســاعدة املتبادلــة لطــوارئ النقــل البحــري MEMAC لنقــل الســفينة 
وتفريغهــا والتخلــص مــن حمولتهــا املقــدرة مبليــون برميــل. إال آن ســلطة احلوثيــن اشــترطت 
احلصــول علــى النفــط اخلــام املوجــود داخــل الســفينة أو اســتالم قيمــة النفــط املخــزون يف 
ــر  ــا طالبــت شــركة صاف ــة. كم ــل الســماح لهــذه العملي ــة مقاب ــة بديل الســفينة أو مشــتقات نفطي
ــك  ــى تهال ــب عل ــد يترت ــا ق ــف مســؤولية م ــوى التحال ــت ق ــازوت و حمل ــد الباخــرة مبــادة امل بتزوي
الباخــرة صافــر أو حصــول تســرب نفطــي منهــا. واتهمــت شــركة النفــط يف صنعــاء، التحالــف 

ــة  ــة للناقل ــر أو إجــراء أي صيان ــى باخــرة صاف ــع الوصــول إل ــادة الســعودية، مبن ــي بقي العرب
ولذلــك فــإن مركــز مــداري يثمــن جهــود األمم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة األخــرى يف متابعــة 
قضيــة اخلــزان العائــم صافــر وإصــدار البيانــات والرســائل التحذيريــة إلــى أطــراف الصــراع بعــدم 
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التهــاون يف حــل مشــكلة النفــط اخلــام املخــزون يف الســفينة العائمــة وعــرض خدماتهــا االستشــارية 
ــك  ــة مــن تل ــواد النفطي ــدات تســرب امل ــة والســاحلية مــن تهدي ــة البحري واللوجســتية إلنقــاذ البيئ

الســفينة الصامــدة  برغــم اجلــروح الغائــرة وغوائــل الزمــن الــرديء.
  كمــا يقــدم مركــز مــداري خالــص التقديــر لرئيــس وأعضــاء مجلــس األمــن الدولــي علــى 
أدراجهــم مشــكلة اخلــزان العائــم صافــر يف أجنــدة املجلــس يف قــرار بشــأن اليمــن للمــرة األولــى 
ــى  ــى الســفينة العائمــة صافــر والتشــديد يف نــص القــرار عل ــره االســتثنائي إل واإلشــارة يف تقري
“املخاطــر البيئيــة احمليطــة بالســفينة صافــر واحلاجــة العاجلــة إلــى وصــول خبــراء األمم املتحــدة 
لفحــص وصيانــة ناقلــة النفــط األكثــر خطــرا، والتــي تقــع غــرب اليمــن اخلاضــع لســيطرة حكومــة 

أنصــار اهلل” .
 وحيــث إنــه أمــر غيــر معتــاد نســبًيا أن يتــم تنــاول موضــوع  تهديــدات بيئيــة محــددة يف قــرارات 
مجلــس األمــن، فقــد أعطــى تنــاول هــذا املوضــوع املؤشــرات املطلوبــة علــى االهتمــام الــذي يوليــه 
أعضــاء مجلــس االمــن للمشــكلة فــان املركــز يكــرر شــكره لــكل اجلهــود األمميــة املتتابعــة والتــي 
اســتطاعت حتــى اآلن جلــم القــوى املتصارعــة مــن القيــام بــأي مغامــرة عســكرية غيــر محســوبة 
نحــو الســفينة املوشــكة علــى الغــرق بســبب تســييس القضايــا اإلنســانية فيمــا يتعلــق بســفينة 

صافــر وعــدم الرغبــة يف تقــدمي التنــازالت املتبادلــة لتجنــب الكارثــة التــي تلــوح يف األفــق.

* * * * *
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البيان اخلتامي لتقرير الباخرة العائمة صافر .... 
املسار والتحديات, اجلمهورية اليمنية, 9 يوليو 2020م

بسم اهلل الرحمن الرحيم
“ وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم واملؤمنون”

اســتنادا للوضــع االســتثنائي اخلطيــر الــذي تعيشــه الباخــرة العائمــة صافــر يف عــرض البحــر 
األحمــر واعتمــادا علــى التقريــر الــذي أعــده مركــز مــداري للدراســات واألبحــاث االســتراتيجية 
وغطــى معظــم احلقائــق العلميــة والفنيــة والبيانــات التــي مت احلصــول عليهــا حــول الســفينة صافــر 
والتــي خولتنــا يف إطــار رســالة مركــز مــداري للدراســات واألبحــاث اإلســتراتيجية لتقييــم وإنتــاج 
ــول اإلســتراتيجية  املعرفــة ونشــرها وتقــدمي االستشــارات واملعلومــات التخصصيــة واقتــراح احلل
لصانعــي القــرار واملهتمــن علــي كافــة املســتويات بإعــداد هــذا التقريــر املوســع حــول قضيــة 
باخــرة النفــط صافــر ودراســة الوضــع واألخطــار احملتملــة علــى االقتصــاد والبيئــة واإلنســان 
والوضــع الفنــي والبيئــي اخلطيــر الــذي آلــت إليــه الســفينة  بســبب انــدالع احلــرب والصــراع 
يف مــارس 2014م واحتجــاز أكثــر مــن مليــون برميــل مــن النفــط اخلــام داخــل خزانــات الســفينة 
ــي اخلــام ووضــع  ــع النفــط اليمن ــن وتوزي وتوقــف الســفينة عــن تقــدمي خدمــات اســتقبال وتخزي
احللــول واملبــادرات التــي ســيتبناها مركــز مــداري إلنقــاذ هــذا الصــرح الوطنــي العمــالق واســتمرار 
خدماتــه الــذي أصبــح قضيــة تهــم الشــأن اليمنــي والدولــي  وبالتالــي احليلولــة دون حــدوث كارثــة 
بيئيــة محتملــة نتيجــة النفجــار الســفينة وتســرب مــا حتملــه مــن مــواد نفطيــة خطــرة علــى البيئــة 

البحريــة احلساســة يف منطقــة البحــر األحمــر. 
 وكــون قضيــة باخــرة صافــر قــد أصبحــت اآلن يف أجنــدة متابعــة مجلــس األمــن الدولــي منــذ 
عــام 2018م, ونظــرا الســتمرار اعتنــاق أطــراف الصــراع لسياســة العناد والتســييس اخلفي لقضية 
ــم أو اســتخدام الباخــرة  ــة مــن النفــط احملتجــز داخــل اخلــزان العائ الســفينة وألغــراض انتفاعي
كــدرع عســكري ملنــع أي اجتيــاح عســكري محتمــل, ونظــرا للكارثــة البيئيــة واالقتصاديــة الكبيــرة 
الــذي قــد يحدثهــا انفجــار هــذا اخلــزان, فــان مركــز مــداري بقيادتــه وخبــراءه االستشــارين يدعــو 
مجلــس األمــن الدولــي إلــى اســتصدار قــرار دولــي ملــزم لــكل األطــراف يتبنــى عمليــة تفريــغ هــذا 
اخلــزان مــن النفــط اخلــام والقيــام بعمليــة صيانــة كبــرى للخــزان لعودتــه للعمــل وتصديــر نفــط 
مــأرب وأجــزاء مــن شــبوة وحضرمــوت عبــر البحــر األحمــر, كونــه اخليــار الوحيــد لتصديــر نفــط 
تلــك القطاعــات التــي كان إنتاجهــا يصــدر عبــر هــذا املينــاء, آخــذا يف االعتبــار النقــاط التاليــة: 

1.  اســتصدار قــرار دولــي ووضــع آليــة مشــتركة بــن األطــراف ذات العالقــة وهــم احلوثيــون 
والتحالــف العربــي وحكومــة الشــرعية وشــركة صافــر لالستكشــاف وإنتــاج النفــط, 
ــي  ــر مجلــس األمــن الدول ــذي بداخلهــا وبيعــه عب ــغ الباخــرة مــن النفــط اخلــام ال لتفري
ووضــع خطــة لعمليــة صيانــة كبــرى لهــذا املينــاء العائــم والــذي قــد يكلــف حوالــي عشــرون 
ــد يف  ــداع العائ ــر وإي ــذي بداخــل باخــرة صاف ــط اخلــام ال ــة النف ــن قيم ــون دوالر م ملي
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ــة  ــذ أممــي لتغطي ــة األطــراف بأشــراف وتنفي ــق علي ــي تتف ــك مين حســاب خــاص يف بن
مرتبــات موظفــي الدولــة الذيــن لــم يتســلموا أي مرتبــات منــذ أكثــر مــن 24 شــهرا.

2.  قبــل الولــوج يف عمليــة تفريــغ الباخــرة وصيانتهــا مــن الضــروري وضــع خطــة أمنيــة مــن 
خــالل وضــع طاقــم أمنــي حلراســة الباخــرة وحلمايــة الباخــرة صافــر أثنــاء وبعــد عمليــة 
التفريــغ والصيانــة وحتييــد هــذه املنشــأة الهامــة مــن أطــراف الصــراع وحمايتهــا مــن أي 

اعتــداء إرهابــي يف املســتقبل حتــى انتهــاء هــذه احلــرب. 

3. توفيــر مــادة املــازوت والديــزل الالزمــة لتشــغيل الباخــرة وعــودة طاقــم الباخــرة اخلــاص 
بشــركة صافــر والــذي لديــة معرفــة وخبــرة كافيــة مبشــاكل وبتشــغيل وصيانــة الباخــرة, 
فمــن الصعوبــة أن يقــوم طــرف أخــر بتفريــغ وصيانــة الباخــرة دون طواقمهــا التــي لديهــا 
ــرة بذلــك وســيقوم املختصــون مــن الطاقــم بإعــادة تشــغيل املنشــأة وإجــراء فحــص  خب
شــامل ودقيــق لــكل األجهــزة واملعــدات ومــن أهمهــا معــدات التصديــر املتوقفــة منــذ 
ــة أعــوام للتأكــد مــن عملهــا وجاهزيتهــا طبقــاً ملواصفــات الصناعــة  مــا يزيــد عــن ثالث
النفطيــة العامليــة والســالمة املهنيــة املطلوبــة، وهــذا األمــر يحتــاج إلــى فتــرة زمنيــة كافيــة 
ــي نتيجــة هــذا  ــل فن ــى خل ــزة قــد تعرضــت إل ــى أمــل أن ال تكــون بعــض هــذه األجه عل
التوقــف الطويــل األمــر الــذي يحتــاج إلــى اســتبدال بعــض قطــع الغيــار. وســوف يتبنــى 
مركــز مــداري إشــعار اجلهــة األمميــة مبــدى جاهزيــة املينــاء للتصديــر حــال االنتهــاء مــن 

هــذه الفحوصــات الضروريــة.

4. العمــل علــى عــودة القاطرتــن البحريتــن لغــرض إدخــال وربــط الناقــالت النفطيــة إلــى 
اخلــزان العائــم صافــر لتحميلهــا بالنفــط اخلــام وكذلــك لغــرض نقــل املعــدات والطاقــم 
إلــى ناقلــة التصديــر حيــث يســتخدم املينــاء العائــم قاطرتــن بحريتــن كانتــا مســتأجرتن 
مــن شــركة إماراتيــة، ومــع انــدالع احلــرب غــادرت تلــك القاطرتــان منطقــة رأس عيســى 
بأوامــر مــن التحالــف، كمــا غــادرت املروحيــة التــي كانــت تقــوم بنقــل الطاقــم واملرشــد 

البحــري بــن اخلــزان العائــم وناقــالت النفــط.

5. ولعــدم وجــود القاطــرات البحريــة تعــذر ســحب أنبــوب التصديــر اخللفــي إلــى الســاحل 
للصيانــة الســنوية منــذ انــدالع احلــرب وبقــى طــوال هــذه املــدة طافيــاً علــى ســطح البحــر 
األمــر الــذي أدى إلــى تهالكــه بســبب عوامــل التعريــة البحريــة، وأصبحــت بعــض قطعــه 
يف وضعيــة ســيئة وبعضهــا ممزقــة، وال يصلــح مطلقــاً اســتخدامه لتعبئــة الناقــالت 
ــة  ــر( وهــي الطريق ــف الباخــرة صاف ــر خل ــة التصدي ــط ناقل ــة )أي رب ــة اخللفي بالطريق
األكثــر أمنــاً ، قبــل خضوعــه للفحــص الشــامل واســتبدال املتهالــك واملمــزق مــن قطعــه.

ــده  ــر قاطرتــن بحريتــن )إحداهمــا مــع طاقــم ومعــدات غــوص( ومبواصفــات جي 6. توفي
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ومــزودة مبــا يلــزم مــن املعــدات املتعــارف عليهــا لقطــر وربــط ناقــالت النفــط إلــى املينــاء 
العائــم ومــزودة بطاقــم كفــؤ إلدخــال ناقــالت التصديــر إلــى املينــاء وربطهــا بطريقــة 
سلســة وآمنــة بحيــث ال تعــرض منشــأة التصديــر ألي خطــر، علمــاً بــأن القاطــرات 
البحريــة التــي متلكهــا مؤسســة املوانــئ اليمنيــة هــي دون املســتوى املطلــوب للعمــل اآلمــن 

يف موانــئ التصديــر النفطيــة لكثــرة املشــاكل الفنيــة فيهــا. 

7. العمــل مــع هيئــة التصنيــف األمريكيــة ABS التــي ســحبت شــهاداتها )والتي كانت صاحله 
ــيهم- والوصــول  حتــى ينايــر 2018 شــريطة الفحــص والتعميــد الســنوي( لقــدوم مفتشـ
إلــى اخلــزان العائــم للقيــام بالفحــص والتفتيــش الســنوي الــالزم لتعميــد الشــهادات، 
حتــى يتوفــر إثبــات تطلبــه الشــركات التــي تتعامــل مــع املينــاء وشــركات التأمــن للتأكد من 
التــزام املينــاء باملعاييــر الدوليــة يف الصيانــة والســالمة، واحلصــول علــى تلــك الشــهادات 
مــرة أخــرى شــريطة أن يتوفــر التمويــل الــالزم لشــراء قطــع الغيــار الالزمــة واســتقدام 
شــركات الفحــص والصيانــة املتخصصــة علمــاً أن شــهادات التصنيــف يف غايــة األهميــة 
كونهــا أساســيه لشــركات التأمــن وكــذا لســمعة املينــاء كمنشــأة تلتــزم باملعاييــر الدوليــة 

يف الصيانــة والســالمة. 

8. بعــد تفريــغ باخــرة صافــر مــن النفــط اخلــام والقيــام بالصيانــة الضروريــة إلعــادة تشــغيل 
املينــاء العائــم واســتئناف تصديــر النفــط للخــارج وبيعــة, باإلمــكان االتفــاق عبــر برنامــج 
تشــرف عليــة األمم املتحــدة يتضمــن تســليم مرتبــات موظفــي الدولــة باجلمهوريــة اليمنية 
البالــغ عددهــم أكثــر مــن مليــون وأربعمائــة موظــف عبــر منظومــة تفعيــل نظــام النفــط 
ــع أطــراف الصــراع  ــا األمم املتحــدة م ــة تضعه ــدواء مــن خــالل ألي ــذاء او ال ــل الغ مقاب

واحلــرب القائمــة وعــودة التصديــر عبــر مينــاء باخــرة صافــر العائــم. 

* * * * *
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)دار النهضــة العربيــة، القاهرة، طبعتا 1982و1987م(.

- عبــد احلكــم عثمــان، أصــول القانــون البحــري )الناشــر ســيد عبــد اهلل وهبــه عابديــن، 
1984م(. القاهــرة 

- علــي البــارودي، محمــد فريــد العرينــي، محمــد الســيد الفقــي، القانــون البحــري واجلــوي 
ــان 2001م(. )لبن

ــال  ــى، ب ــة األول ــارف باإلســكندرية، الطبع ــون البحــري )دار منشــأة املع ــس، القان ــي يون - عل
ــخ(. تاري

- محمود سمير الشرقاوي، القانون البحري )دار النهضة العربية، القاهرة 1987م(.
- مصطفى كمال طه، القانون البحري )مؤسسة الثقافة اجلامعية، اإلسكندرية 1982م(.

- هانــي دويــدار، موجــز القانــون البحــري )دار اجلامعــة اجلديــدة للنشــر، اإلســكندرية 
1999م(.

- خصائص ومواصفات امليناء اليمني العائم “صافر”
- مسار إنشاء وتشغيل  باخرة صافر والقضايا الراهنة املتصلة بها.

- اجلهود املبذولة والعوائق املتصلة بها.
- البيان اخلتامي والتوصيات.
- االستنتاجات والتوصيات .
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