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الیمن: اسمحوا لـ"األمم المتحدة" بتأمین سالمة ناقلة النفط العمالقة
رفض الحوثیین التعاون یھّدد بكارثة بیئیة وإنسانیة

  صورة عبر األقمار الصناعیة لناقلة النفط العمالقة "صافر" قبالة سواحل الیمن التُِقطت في 17 یونیو/حزیران 2020، قبل شھر من تحذیر خبراء لـ"مجلس األمم التابع لألمم المتحدة" من أنھ

إذا لم تسمح سلطات الحوثیین لألمم المتحدة بتأمین سالمة الناقلة المتھالكة، قد تتسرب كمیات النفط الخام الموجودة فیھا والتي تقدّر بـ1.1 ملیون برمیل، وتتسبب بأضرار بیئیة وإنسانیة. صورة
عبر األقمار الصناعیة. © "ماكسار تكنولوجیز"/"غیتي إیمدجز"

قالت "ھیومن رایتس ووتش" الیوم إنّھ ینبغي للسلطات الحوثیة في الیمن أن تسمح فورا لخبراء "األمم المتحدة" بالوصول إلى ناقلة نفط عمالقة
راسیة قبالة الساحل الیمني، بسبب خطر تسّرب مالیین البرامیل من النفط الخام  في البحر األحمر. تقول األمم المتحدة إّن العواقب البیئیة

واإلنسانیة لمثل ھذا التسّرب ستكون كارثیة، وتشمل إغالق میناء الُحدیدة وتدمیر سبل العیش لمالیین الیمنیین الذین یعتبرون ھذا المیناء حیویا
ویعتمدون علیھ للواردات التجاریة والمساعدات اإلنسانیة.
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الناقلة القدیمة، المعروفة بـ "صافر" والتي تملكھا شركة "صافر لعملیات االستكشاف واإلنتاج" التي تدیرھا الدولة الیمنیة، عالقة منذ 2015
على بعد خمسة أمیال بحریة قبالة الساحل الیمني و32 میال بحریا من الُحدیدة. في أواخر مایو/أیار، دخلت میاه البحر إلى مقصورة محّرك

الناقلة. رغم أّن الغّطاسین أصلحوا التسّرب مؤقتا، زادت الحادثة المخاوف من مخاطر تسّرب نفطي. في أوائل یولیو/تموز، قال الحوثیون الذین
یسیطرون على المنطقة إنّھم سیسمحون لألمم المتحدة بإجراء مھمة تقییمیة، لكن حتى 24 یولیو/تموز، لم تُكن األمم المتحدة قد تلقّت األذونات

الضروریة لصعود موظفیھا على متن الناقلة. لم تُفلح محاوالت المنظمة في 2019 بالحصول على إذن. 

قال جیري سیمبسون، المدیر المساعد في قسم النزاعات واألزمات في ھیومن رایتس ووتش: "تؤّخر السلطات الحوثیة بتھّور وصول خبراء
األمم المتحدة إلى ناقلة النفط المتھالكة التي تھدّد بتدمیر أنظمة بیئیة بأكملھا والقضاء على سبل عیش مالیین األشخاص الذین یعانون أصال في

ظّل الحرب الیمنیة. أعلى الخبراء األممیین على أھبّة االستعداد لمنع حصول األسوأ، وینبغي السماح لھم فورا بالصعود إلى الناقلة".

تحتوي ناقلة تخزین النفط ما یقارب 1,1 ملیون برمیل من النفط الخام، أي أكثر بأربع مّرات من الكمیة التي تسّربت خالل كارثة "إیكسون
فالدیز" المرّوعة في 1989. یربط أنبوب طولھ 430 كیلومتر بین الحقول النفطیة في الیمن في محافظة مأرب والناقلة. نُقل النفط سابقا من

الناقلة إلى سفن أخرى لتصدیره، إلى أن استولى الحوثیون على الخّط الساحلي المجاور في أوائل 2015.

یشمل النزاع الیمني تحالفا بقیادة السعودیة یدعم الحكومة الیمنیة المعترف بھا دولیا ضدّ القوات الحوثیة التي تسیطر على معظم المناطق في
شمال ووسط الیمن، بما في ذلك الُحدیدة. النزاع، باإلضافة إلى عقد من األزمات السیاسیة واالقتصادیة، حّول البالد إلى ما تصفھ األمم المتحدة
بـأسوأ كارثة إنسانیة في العالم. یعتمد الیمن على الواردات التجاریة والمساعدات للحصول على نحو 80-90% من احتیاجاتھ األساسیة، وتدخل

حوالي 70% منھا إلى البالد عبر الحدیدة.

منذ 2015، لم تستطع شركة صافر تحّمل كلفة صیانة الناقلة، ما أدّى إلى تآكلھا وإلى تراكم خطیر لغازات قابلة لالنفجار. یقول الخبراء إّن عدم
إجراء صیانة للناقلة منذ 2015 ألحق بھا أضرارا ال یمكن إصالحھا.

في 15 یولیو/تموز 2020، حذّرت األمم المتحدة من خطر انفجار قد یؤدّي إلى تسّرب معظم أو كامل كمیة النفط إلى البحر األحمر. في الیوم
نفسھ، شدّد رئیس وكالة األمم المتحدة البیئیة على الضرر المحتمل الذي قد یتسبّب بھ تسّرب نفطي. قال إّن تسّربا مماثال قد یدّمر األنظمة البیئیة
للبحر األحمر والتي یعتمد علیھا حوالي 30 ملیون شخص، بمن فیھم على األقّل 125 ألف صیادا یمنیا و1,6 ملیون شخص في مجتمعاتھم الذین

یعتمدون أصال بشكل كبیر على المساعدات اإلنسانیة.

قالت األمم المتحدة أیضا إّن تسّربا قد یدّمر 500 كیلومتر مربّع من األراضي الزراعیة یستعملھا نحو 3 مالیین مزارع، و8 آالف بئر ماء، كما
أنّھ قد یخلّف مستویات مضّرة من الملوثات الھوائیة تؤثر على أكثر من 8 مالیین شخص. أضافت المنظمة أّن تسّربا قد یغلق مینائي الُحدیدة
والصلیف حتى ستة أشھر، ما قد یؤثر بشكل خطیر على قدرة الیمن على استیراد 90% من األغذیة والمساعدات األساسیة األخرى والسلع

التجاریة التي تحتاج إلیھا.

أشارت جھات أخرى إلى الخطر الذي یشّكلھ تسّرب مماثل على مصانع تحلیة المیاه في السعودیة ، والتي یعتمد مالیین الناس علیھا للحصول
على میاه الشرب. التسّرب قد یشّل أیضا إحدى أكثر مسارات الشحن التجاري ازدحاما في العالم عبر البحر األحمر والتي یمر عبرھا حوالي

10% من التجارة العالمیة.

أفاد "برنامج األمم المتحدة للبیئة" بأنّھ، نظرا لعمر ناقلة صافر وحالتھا، یشمل الخیار األسلم لتأمین سالمتھا على األرجح إزالة النفط، وقَطر
الناقلة إلى میناء آمن، وتفكیكھا بطریقة غیر مضّرة بالبیئة.
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ستشّكل االستجابة إلى تسّرب نفطي من ناقلة صافر تحدیا رھیبا بشكل خاّص. الناقلة راسیة قرب إحدى أكثر مسارات الشحن التجاري ازدحاما
في العالم على مشارف منطقة حرب. أي عملیة تنظیف سریعة ستنطوي على دینامیات سیاسیة وإقلیمیة معقّدة، وقد تؤّخرھا على األرجح

التدابیر المتصلة باحتواء تفشي فیروس "كورونا".

موقع ناقلة النفط العمالقة "صافر". © 2020 ھیومن رایتس ووتش

قالت ھیومن رایتس ووتش إّن أثر أي تسّرب نفطي على سبل العیش، والوصول إلى الماء والطعام، وأسعار النفط قد یُفاقم كثیرا األزمة
اإلنسانیة في الیمن. قدّمت األمم المتحدة للحوثیین إثباتات بأّن التسّرب النفطي من الناقلة سیقضي على معیشة الصیّادین وغیرھم من الذین یعتمد

علیھم مالیین األشخاص للحصول على الطعام.

ینبغي أن یتصّرف الحوثیون لحمایة حقوق جمیع الناس على األراضي التي یسیطرون علیھا، بما في ذلك الحّق في الحیاة، ومستوى معیشة
مالئم، والصحة، والغذاء، والمیاه. بموجب القانون اإلنساني الدولي، لدیھم التزام بتسھیل تسلیم المساعدات اإلنسانیة للسكان المعرضین للخطر.

في 29 یونیو/حزیران، طالب "مجلس األمن األممي" الحوثیین بـ"منح وصول غیر مشروط وفوري للخبراء الفنیین في األمم المتحدة لتقییم
حالة ناقلة النفط، وإجراء أي إصالحات طارئة ممكنة، وتقدیم التوصیات لالستخراج اآلمن للنفط". بعد أسبوعین، عبّر منّسق الشؤون اإلنسانیة
واإلغاثة في حاالت الطوارئ في األمم المتحدة مارك لوكوك أمام مجلس األمن عن مخاوفھ من "االسطوانة البیروقراطیة" المطّولة للحوثیین

ووعودھم المنكوثة بالسماح لخبراء األمم المتحدة بالصعود على متن الناقلة.

على السلطات الحوثیة أن تُصِدر فورا تصاریح ألعضاء فریق التقییم األممي لتسھیل وصولھم إلى ناقلة النفط، وأن تتّبع توصیات األمم المتحدة
لتأمین الناقلة ونفطھا.

إیران التي تدعم الحوثیین وتنقل كمیات ملحوظة من النفط عبر البحر األحمر سنویا، ینبغي أن تشّجع الحوثیین على التعاون مع األمم المتحدة.
على الدول اإلقلیمیة، بما فیھا جیبوتي، ومصر، وإریتریا، واألردن، وُعمان، والسعودیة أن تعمل بشكل وثیق مع األمم المتحدة لتحدید ُطرق
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للمساعدة في إقناع الحوثیین على التعاون. على مجلس األمن أن یُعِلم الحوثیین بأّن عدم معالجتھم للمسألة بسرعة قد یفضي إلى عقوبات إضافیة
تستھدفھم.

قال سیمبسون: "ینبغي أن تدرك الحكومات القلقة بشأن األزمة اإلنسانیة في الیمن الخطر الناجم عن ناقلة صافر وتضغط لتفادي مأساة أكبر.
رفض الحوثیین المستمّر للسماح لألمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة قد یؤدّي إلى عواقب مدمرة على البیئة والناس في الیمن والمنطقة

باإلجمال".
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كندا: أعیدوا المشتبھ بانتمائھم إلى "داعش" وأقربائھم من سوریا
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