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ض للخطر؟ 1.2 ما الُمعرَّ
البيئة:

النظم اإليكولوجية البحرية في البحر األحمر، وخاّصًة 
الشعاب المرجانية الجنوبية في البحر األحمر واألراضي 

الرطبة الساحلية الهّشة، مثل أشجار المانغروف 
واألعشاب البحرية. فالمكّونات النفطية ساّمة بالنسبة 

للنبات والحيوانات البحرية، بما فيها العوالق واألسماك 
والالفقاريات والثدييات، ويمكن أن تسّبب األمراض 

والمشاكل اإلنجابية وإعاقة النمو والموت. كذلك، يمكن 
للنفط أن يخنق الكائنات والموائل البحرية.

الصحة العامة:
تفاُقم األزمة اإلنسانية في اليمن )والبلدان المجاورة( 

نتيجة تراجع القدرة على الوصول إلى المساعدات الغذائية 
ث الهواء في  والمياه العذبة والمحروقات، فضاًل عن تلوُّ

اليمن والمناطق المجاورة من جّراء االنفجار المحتمل. 
بة  فيحتوي النفط الخام على مواد كيميائية ساّمة ومسبِّ

للسرطان تضّر بصّحة اإلنسان.

االقتصاد:
عرقلة عمليات الشحن العالمية عرب قناة السويس، وإغالق 

مفارخ األسماك، وتعطيل قطاع السياحة. 

1.3 أين ستربز اآلثار؟
محلًيا )اليمن( 

عرقلة العمليات في مرافئ الُحَدْيدة والصليف في 	 
اليمن، اليت يدخل عربها ٪68 من المساعدات إلى البلد، 

وعرقلة إمدادات المعونة الغذائية اليت يستفيد منها 
8.4 ماليني نسمة )ُهوِين وآخرون، 2021(.

قد تتأّثر محّطات تحلية المياه في الُحَدْيدة والصليف 	 
وعدن على الساحل اليمين، ما يؤدي إلى انقطاع 

إمدادات مياه الّشفة عّما يقارب 10 ماليني نسمة )ُهوِين 
وآخرون، 2021(. 

ب نفطي إلى إغالق تام لمفارخ 	  قد يؤدي أي تسرُّ
األسماك اليمنية اليت ُتعيل 1.7 مليون نسمة. 

إقليمًيا )البحر األحمر(
قد يتلّوث كامل مخزون مياه الّشفة في منطقة البحر 	 

األحمر بالنفط. وتشري توّقعات النمذجة إلى أّن النفط 
قد يطال محّطات تحلية المياه على سواحل اليمن وإريرتيا 

والسعودية في غضون ثالثة أسابيع فقط في حال 
ب نفطي )ُهوِين وآخرون، 2021(. حدوث تسرُّ

ب النفط سواحل البلدان المجاورة لليمن 	  قد يطال تسرُّ
مثل جيبوتي وإريرتيا والسعودية.

دولًيا 
عرقلة مسارات الشحن عرب قناة السويس.	 

عرقلة السياحة في منتجعات البحر األحمر.	 

1.4 اإلطار الزمين للمخاطر
على المدى القريب

عرقلة عمل محّطات تحلية المياه، وإغالق مفارخ األسماك، 
ث الهواء، وعرقلة عمليات الشحن عرب قناة السويس،  وتلوُّ

فضاًل عن تفاقم األزمة اإلنسانية في اليمن نتيجة غياب 
القدرة على الوصول إلى المساعدات واللوازم الطبية، 

واألضرار البيئية الجسيمة اليت قد تصيب الشعاب المرجانية 
واألراضي الرطبة الساحلية باألخّص في اليمن والسعودية 

وإريرتيا. كذلك، فإّن النفط المتسّرب سيغّطي الحيوانات 
والنباتات البحرية اليت تالمسه.

على المدى البعيد 
ث األسماك والشواطئ بالمكّونات الكيميائية الساّمة  تلوُّ
في النفط الخام، باإلضافة إلى األضرار البيئية الجسيمة 

اليت قد تصيب الشعاب المرجانية والنظم البيئية الساحلية 
األخرى.

ب أو انفجار نفطي على منت خّزان صافر العائم؟ ب بتسرُّ 1.1 كيف ُيمكن التسبُّ
ب بطيء ومتواصل للنفط إذا ازداد الضرر الالحق ببدن السفينة بفعل العوامل الجوية أو 	  تسرُّ

الصدأ )ُهوِين وآخرون، 2021(.

صيبت السفينة 	 
ُ
انفجار ناجم عن تراكم الغاز القابل لالشتعال على منت السفينة أو في حال أ

بصاروخ، إّما عن قصد أو غري قصد )وآخرون، 2021(.

غرق السفينة وبالتالي انسكاب حمولتها من النفط الخام في البحر. 	 

ص  الملخَّ
التنفيذي

يرسو خّزان صافر العائم، وهو ناقلة نفط قديمة جرى 
تحويلها إلى منشأة تخزين عائمة، قبالة الساحل اليمين في 

ب حمولته،  البحر األحمر، وهو يواجه خطر االنفجار أو تسرُّ
اليت توازي 1.14 مليون برميل )أي ما يزيد عن 140.000 طن( 
من نفط مأرب الخام الخفيف. قد يشّكل هذا الحدث في حال 

ب النفط في التاريخ،  حصوله واحدة من أضخم كوارث تسرُّ
وقد يتسّبب بأضراٍر بيئية جسيمة على نطاق واسع وُيفاقم 

األزمة اإلنسانية المستمّرة في اليمن.
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ب نفطي مباشرة )خالل األسابيع الثالثة األولى(،  في أعقاب حدوث تسرُّ
ع أّن يتأثر كلٌّ من اليمن والسعودية وإريرتيا سلًبا وبدرجات متفاوتة  ُيتوقَّ
بفعل انجراف النفط الخام إلى الشواطئ، وعرقلته لعمليات المرافئ 

ومحطات تحلية المياه، وتلويث مياهها اإلقليمية.

إنذار بشأن البحر األحمر

استناًدا إلى الظروف عند وقوع الكارثة، قد تنجرف بقعة نفطية أو النفط الذي تغرّيت خصائصه بفعل العوامل الجوية 
ض للنفط مضّر للحيوانات والنبات واإلنسان  إلى سواحل البلدان المجاورة لليمن أي جيبوتي وإريرتيا والسعودية. والتعرُّ

وقد يسفر عن أضرار بيئية جسيمة

خّزان صافر العائم 
يسع أكرث من مليون 
برميل )140,00 طن( 

من النفط الخام 
ويرسو عند 8 كلم قبالة 

الساحل اليمين

 المنطقة موطن 
ألسماك وسالحف )موقع 

أعشاشها( وحيتان 
ودالفني وأبقار البحر 

ومجتمعات شعاب مرجانية 
فريدة من نوعها.

 احتمال عرقلة 
عمليات قناة السويس 

والمنتجعات السياحية وإغالق 
مصايد األسماك وإلحاق الضرر 

بمصايد األسماك في السعودية 
ر  - قد يسفر عن خسائر ُتقدَّ
بحوالي 29,6 مليون دوالر.

قد يؤثر إغالق محطات 
تحلية المياه والمرافئ 
في اليمن والسعودية 

على مياه الّشفة 
لحوالي 10 ماليني نسمة 

 تحمي األراضي 
الرطبة الساحلية الساحل 

من العواصف ويصفي 
المياه ويخّزن الكربون وهي 
موائل للحيوانات. وتغطي 

أشجار المانغروف في البحر 
األحمر 120 كلم2

عرقلة عمليات المرافئ 
في الصليف والُحديدة قد 

يؤثر على مخزون الغذاء لما 
يقارب 8,4 مليون نسمة

 في حال احرتاق النفط،
قد ينبعث عنه المواد 
الكيميائية والسخام 

والجسيمات ما يفاقم 
س. مشاكل التنفُّ

مليون 
برميل

 10
ماليني

 29,6 
مليون 
دوالر

8.4 
مليون

120 
كلم2
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يرسو خّزان صافر العائم، وهو ناقلة نفط قديمة جرى تحويلها إلى 
منشأة تخزين عائمة، قبالة الساحل اليمين في البحر األحمر، وهو يواجه 

ب حمولته، اليت توازي 1.14 مليون برميل )أي ما يزيد  خطر االنفجار أو تسرُّ
عن 140.000 طن( من نفط مأرب الخام الخفيف. قد يشّكل هذا الحدث 

ب النفط في التاريخ، وقد  في حال حصوله واحدة من أضخم كوارث تسرُّ
يتسّبب بأضراٍر بيئية جسيمة على نطاق واسع وُيفاقم األزمة اإلنسانية 
المستمّرة في اليمن، اليت ُوصفت بأّنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم 

)برنامج األغذية العالمي، 2021(.

يرسو خزان صافر )وهو وحدة تخزين وتفريغ عائمة( منذ 
30 عاًما على بعد 8 كلم من الساحل اليمين. ُبنيت السفينة 

كناقلة نفط خام فائقة الضخامة مؤّلفة من بدن واحد في 
العام 1976 لصالح شركة إكسون. ويبلغ طولها 360 مرًتا 

وعرضها 70 مرًتا. تم تحويلها إلى خّزان عائم في العام 
1988، ولكنها لم تخضع للمعاينة أو الصيانة منذ العام 
2015، كما أّنها لم تُعد مؤّمنة أو "تستوفي مواصفات 

البناء أو الصيانة" المطلوبة وهي في حالة تهاُلك. وقد 

أجمع خرباء الشحن البحري أّن خّزان صافر العائم لم يُعد 
ب في غرفة  قاباًل لإلصالح. وفي أيار/مايو 2020، حدث تسرُّ

ك، ولم يُتم إصالحه إاّل جزئًيا. يسّبب غياب الصيانة  المحرِّ
ب  أضراًرا في البدن تزتايد مع الوقت وقد تؤدي إلى تسرُّ

ل نظام الغاز  النفط من الخّزان و/أو انفجاره مع تعطُّ
ص من الغازات القابلة لالشتعال. قد  م للتخلُّ الخامل الُمصمَّ

تكون نتيجة أي حدث مماثل كارثية على الصعيد اإلنساني 
والبييئ واالقتصادي )المنّظمة البحرية الدولية، 2021(.    

1.0
المقّدمة 

والمعلومات 
األساسية

Image: Greenpeace/Roger Grace 
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2.0
المخاطر المكانية

ب نفطي  في أعقاب حدوث تسرُّ
مباشرة )خالل األسابيع الثالثة 

ع أّن يتأثر كلٌّ من اليمن  األولى(، ُيتوقَّ
والسعودية وإريرتيا سلًبا وبدرجات 

متفاوتة بفعل انجراف النفط الخام 
إلى الشواطئ، وعرقلته لعمليات 

المرافئ ومحطات تحلية المياه، 
وتلويث مياهها اإلقليمية.

ب شمااًل  وتشري التوّقعات إلى احتمال كبري بأن ينتشر التسرُّ
ح أن  إلى وسط البحر األحمر في فصل الشتاء؛ بينما ُيرجَّ

ب جنوًبا نحو خليـج عدن والساحل اليمين  يتوّسع التسرُّ
الجنوبي في الصيف )استناًدا إلى توّقعات النمذجة الصادرة 

عن ُهوِين وآخرين، 2021(.

نظًرا إلى طبيعة النفط المتواجد على منت خزان صافر، 
وهو من النوع الخام الخفيف، سيتبّخر جزئًيا ويرتك خلفه 
رواسب يصل حجمها إلى ثلث الكمية المتسّربة. ويحتوي 
النفط الخام الخفيف على كميات معتدلة من المكّونات 
ث البيئة لمّدة طويلة  الّسامة جًدا اليت من شأنها أن تلوُّ
جًدا إذا ما تسّربت )القسم 3.3 من لي وآخرين، 2015(. 

ولكن، ُيحتمل أن يكون النفط الخام على منت خزان صافر 
ن أن يتعّرض لألكسدة  قد فُسد، إذ يمكن للنفط الخام الُمخزَّ

ويتحّول إلى حمأة غليظة )كوليفاند وآخرون، 2013(، ما يثري 
تساؤالت إضافية حول آثاره الُمحتملة. 

ث الهواء تلوُّ
ر  ب النفط سلًبا على جودة الهواء نتيجة تبخُّ  يؤّثر تسرُّ

المكّونات الكيميائية الساّمة )بما فيها المكّونات العضوية 
المتقّلبة( من النفط. وفي حال احرتق النفط، ُيضاف إلى 

ذلك الملّوثات األخرى اليت ستنبعث في الجو. 

ث  أّما بالنسبة للمخاطر الصحية على الناس المعّرضني لتلوُّ
ر النفط أو احرتاقه، فهي قد تنُتج عن  الهواء الناجم عن تبخُّ
استنشاق الغازات الساّمة وجزيئات الهباء الجوي اليت يمكن 

أن تتغلغل في أعماق النسيـج الرئوي.

ًثا خطرًيا  وفي حال االنفجار، يشّكل النفط الُمحرتق تلوُّ
للهواء ألّن دخانه يحتوي على الكربون األسود )المدعو 

أيًضا بالسخام والذي يحتوي على هيدروكربونات عطرية 
متعّددة الحلقات(، وجسيمات دقيقة )قد تكون مكّونة من 

مواد معدنية ثقيلة ساّمة ومركّبات النيرتوجني/الكربيت(، 
وأكاسيد النيرتوجني، وأكاسيد الكربيت، وأحادي أكسيد 

الكربون، وثاني أكسيد الكربون، والمكّونات العضوية 
المتقّلبة؛ باإلضافة إلى الخطر المباشر على العاملني على 

منت الخّزان الذين قد يعلقون في النريان المتأّججة )موِلن 
وتشامب، 2003؛ بريينغ وآخرون، 2011؛ ميدلربوك وآخرون، 

2012، بولوك وآخرون، 2019(. 

ب  جريت عن حوادث التسرُّ
ُ
يمكن أن تساعد الدراسات اليت أ

ع اآلثار الُمحتملة للحريق على  النفطي السابقة في توقُّ
ب النفط في  منت خّزان صافر العائم. ففي أعقاب تسرُّ

منّصة "ديب واتر هورايزن" التابعة لشركة "بريتيش برتوليوم" 
في العام 2010، أبلغ العاملون الذين كانوا يحاولون 
التخفيف من انتشار النفط الخام في خليـج المكسيك 

سية منها األزيز،  بواسطة الحرائق المحكومة عن مشاكل تنفُّ
س، وحّكة أو سيالن في األنف  وضيق في الصدر والتنفُّ
ض للدخان. فالسخام  والحلق لمّدة ثالثة أيام بعد التعرُّ

األسود يتشّكل من النفط المحرتق ويمكن أن يحتوي على 
معادن انتقالية، وأمالح، ومواد عضوية، ومركّبات ُتدعى 
ثنائي بزنوفيوران متعّددة الكلور قادرة على إلحاق الضرر 

ض للمواد  بجهاز الغدد لدى الحيوانات والبشر. وبإمكان التعرُّ
الكيميائية والجسيمات الدقيقة في الدخان الناجم عن 

احرتاق النفط أن يسّبب تهّيًجا في الرئَتنْي وُيفاقم األعراض 
سية  لدى المصابني بالربو أو غري ذلك من المشاكل التنفُّ

)جاليغاما وآخرون، 2015(. 
Image: © Rajiv Groochurn / Greenpeace
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وخالل الساعات األربع والعشرين الالحقة لالنفجار الذي يحرتق 
ع أن يتوّجه  خالله النفط على منت خّزان صافر العائم، ُيتوقَّ

ا فوق البحر  الدخان شرًقا ليمّر فوق اليمن خالل الصيف، أو غربً
ح أن يطال هذا الدخان  األحمر خالل الشتاء )الرسم 1(. وُيرجَّ

جنوب غرب السعودية سواء في الصيف أو في الشتاء. 
وحني يحرتق النفط الخام، ينبعث عنه السخام، ومواد 

 ،PM2.5 وأخرى دقيقة ُتدعى PM10 جسيمية خشنة ُتدعى
وهي جسيمات مجهرية يقّل قطرها عن 10 و2.5 ميكرون، 

تباًعا. وتشّكل جسيمات PM2.5 خطًرا على صّحة اإلنسان 
تحديًدا كونها جزيئيات صغرية لدرجة تسمح لها بالوصول إلى 

الممّرات الهوائية والتغلغل في الرئة وجهاز الدوران.      

في المحيط الفوري النفجاٍر على منت خّزان صافر، يتوّقع 
ُهِوين وآخرون )2021( وصول تركزي جسيمات PM2.5 إلى 
ع. وتوضيًحا لما يعنيه ذلك،  1.600 ميكروغرام بالمرت المربّ

توصي التوجيهات الصادرة عن منّظمة الصحة العالمية 
ث الهواء الخارجي، اليت تم تحديثها في  المتعّلقة بتلوُّ

ض لكميات تزيد عن 15 ميكروغراًما  العام 2021، بعدم التعرُّ

 ،PM2.5 ع من الجسيمات الدقيقة أو جسيمات بالمرت المربّ
خالل 24 ساعة )منظمة الصحة العالمية، 2021(. ومن غري 

ح أن يتعّرض عموم الناس لهذه المستويات العالية  الُمرجَّ
ث في المحيط الفوري للحريق النفطي، ولكّن  جًدا من التلوُّ

توجيهات منّظمة الصحة العالمية عرضة لخطر االنتهاك 
لة تقريًبا على خريطة الرسم 1.  في جميع البقع الُمظلَّ
ث الهواء  ف الوكالة الدولية لبحوث السرطان تلوُّ

ِّ
وتصن

ب للسرطان لدى البشر، فما من مستوى  الخارجي كمسبِّ
ض لمستويات تقّل عن  ث الهواء، وحّت التعرُّ آمن لتلوُّ

توصيات منّظمة الصحة العالمية يشّكل خطًرا على صحة 
اإلنسان )مراجعة القسم 5، المخاطر الصحية(.  

إّن أثر المخاطر الناجمة عن احرتاق النفط على جودة 
الهواء محكوم بعوامل عّدة تشمل وقت السنة الذي يندلع 

فيه الحريق )إذ تختلف التيارات في المحيط والرياح فوقه 
ب، وما إذا كان  بني فصَلْي الشتاء والصيف(، ومّدة التسرُّ

االنسكاب بطيًئا أو سريًعا أو انفجاًرا مفاجًئا، وقدرة الجهود 
التخفيفية على إزالة أّي نفط خام يكون قد انسكب. 

ص لالستعمال بموجب المشاع اإلبداعي:  مصدر الرسم 1: ُهِوين وآخرون، 2021. ُمرخَّ
/http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 

ب في الشتاء )"أ" و "ب"( وفي الصيف  ع في نهاية التسرُّ ث الهواء لمدة 24 ساعة الُمتوقَّ  "أ" و "د": معّدل تركزي تلوُّ
)"ج" و "د"( خالل االنسكاب السريع )"أ" و "ج"( والبطيء )"ب" و "د"(. يمّثل الرسم "هـ" الكثافة السكانية في كل بقعة. 

ب النفط من خّزان صافر العائم ث الهواء عقب تسرُّ لرسم 1: محاكاة عن تلوُّ
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النفط على سطح البحر
ب بأضرار بيئية واسعة النطاق مرتفع جًدا.  ب التسرُّ إّن خطر تسبُّ

ولم تنجح أي تقنية حّت اآلن بإزالة كامل كمية النفط الُمنسكب 
ب ضخم. وتشمل التقنيات الُمستخدمة في السابق  من حادث تسرُّ
ب الحواجز العائمة الحتواء النفط،  للتخفيف من آثار حوادث التسرُّ

والكاشطات، والمشّتتات الكيميائية مثل مادة "كوريكسيت"، والنار 
لحرق النفط المتسّرب. ولكن، تؤّدي بعض وسائل إزالة النفط 

واستعادته إلى مشاكل أخرى، فحرق النفط يلّوث الهواء، 
والحواجز العائمة غري فّعالة إذا كانت المياه هائجة، والمشّتتات 
ص من المواد الكيميائية  الكيميائية ساّمة وغري ناجعة في التخلُّ

الساّمة المرتبطة بالنفط، ما يضاعف من انتشارها ضمن سلسلة 
الغذاء البحرية. 

 Oil ب النفط اليت أجرتها شركة بّينت نمذجة سيناريوهات تسرُّ
ب  Spill Response Ltd. )OSRL( )شركة االستجابة للتسرُّ
النفطي المحدودة(، نيابًة عن المنّظمة البحرية الدولية، أّنه 

في أسوأ الحاالت، سيؤّثر النفط سلًبا على إريرتيا والسعودية 
ر جيبوتي والصومال خالل  واليمن في جميع الفصول، مع تأثُّ
جزء من السنة )باستثناء الفرتة الممتّدة بني كانون الثاني/يناير 

ع أن يطال انتشار النفط، في أسوأ الحاالت،  وآذار/مارس(. وُيتوقَّ

المحيط الفوري وصواًل إلى مسافة 300 كلم، مع وجود كثيف 
ومعتدل للنفط، وربما بعض االنتشار الخفيف باّتجاه عدن عند 
مسافة 500 كلم جنوًبا. ويشمل السيناريو األسوأ الصادر عن 
ب الكمية الكاملة البالغة 1.14 مليون برميل  شركة OSRL تسرُّ

من النفط بوترية سريعة على مدى سبعة أيام. وشملت بعض 
جريت كميات مختلفة من النفط 

ُ
السيناريوهات األخرى اليت أ

المتسّرب على مدى يوَمنْي، و21 يوًما، و60 يوًما. وفي جميع 
ع أن يصل النفط إلى ساحل اليمن خالل 3 أو  السيناريوهات، ُيتوقَّ

4 ساعات من لحظة وقوع االنسكاب )باالرد، 2021(. 

ب النفط في منّصة "ديب واتر هورايزن"  في األيام اليت تلت تسرُّ
في العام 2010، بنّي تحليل جودة الهواء أّن الملّوثات الرئيسة 
كانت الهيدروكربونات، والمواد الجسيمية، واألوزون، وأحادي 

أكسيد الكربون، وأكاسيد النيرتوجني. تشّكل بعضها بفعل احرتاق 
النفط، كما ورد في القسم السابق، ولكّن المصدر األساسي 
ث الهواء كان الهيدروكربونات )اليت تشمل مرّكبات مضّرة  لتلوُّ

مثل البزنين والتولوين والنفثالني( اليت تبّخرت من النفط على 
سطح البحر ثّم تفاعلت مع المركّبات األخرى في الجو لتشّكل 
ملّوثات ثانوية مثل األوزون. والخالصة هنا أّن المواد المنبعثة 

ب النفطي ليست الملّوثات الساّمة الوحيدة، بل أيًضا  من التسرُّ
الملّوثات اليت تنتج عن التفاعالت بني المواد الكيميائية الساّمة 

في النفط والمرّكبات المتواجدة في الجو )ميدلربوك وآخرون، 
  .)2012

وحّت في الظروف الُمثلى، ال تزيل محاوالت استعادة النفط إاّل 
بني 10 و٪20 من النفط الُمنسكب بسبب التعقيدات المرافقة 

ب  لهذه العملية، ما يعين أّنه في الواقع، كامل كمية التسرُّ
النفطي تقريًبا تبقى وتنتشر في البيئة )نيكيفوروك، 2016(. 

Image: © Derick Hingle / Greenpeace

Image: © Paksi Sandang Prabowo / Kaltim Post / Greenpeace
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2.1 محلًيا )اليمن(
عرقلة عمليات الشحن في المرافئ اليمنية في 	 

الُحَدْيدة والصليف: ٪68 من المعونات تدخل إلى اليمن 
عرب هذين المرفأْين الرئيَسنْي. ويستورد اليمن ما يقارب 

٪97 من حاجته إلى المحروقات، ولكّن عمليات االسترياد 
هذه تجري عرب المرافئ الواقعة في عدن والمكال على 

الساحل الجنوبي بشكٍل أساسي منذ العام 2020، 
ويصل ٪90 من المواد الغذائية إلى اليمن عرب المرافئ 

ب للنفط قد يعيق  البحرية أيًضا. وعليه، فإّن أّي تسرُّ
وصول المواد الغذائية والمساعدات إلى حوالى 8.4 

ماليني نسمة )ُهِوين وآخرون، 2021(.

ب النفط، قد تتأّثر محّطات 	  بعد ثالثة أسابيع من تسرُّ
تحلية المياه في الُحَدْيدة والصليف وعدن عند الساحل 
اليمين. وباإلضافة إلى عرقلة وصول المحروقات، قد 

يعيق ذلك إمدادات مياه الّشفة لحوالى 10 ماليني نسمة 
)ُهِوين وآخرون، 2021(.

قد ُتضَطر مفارخ األسماك اليمنية )وتلك التابعة 	 
ب النفط.  للبلدان المجاورة( إلى اإلغالق تماًما بسبب تسرُّ

توّفر هذه المفارخ المنتجات السمكية لحوالى 1.7 مليون 
نسمة، وإغالقها سيكون ضرورًيا للحؤول دون وصول أي 
أسماك تجارية ملّوثة إلى سلسلة الغذاء البشرية )ُهِوين 

وآخرون، 2021(. والخطر األكرب سيكون على مجتمعات 
صّيادي األسماك وسبل عيشهم. 

ث النظم البيئية البحرية والسواحل اليمنية بالنفط 	  تلوُّ
الخام جّراء انجراف ُكَتل النفط والقطران إلى الشاطئ، 

ث الرواسب البحرية واختناق  ما قد يؤدي إلى تلوُّ
الحيوانات البحرية بالنفط.

تتعلق الكثري من المخاوف بقدرة المجتمعات 	 
الساحلية المستضعفة على مواجهة اآلثار البيئية 

ب النفطي أو االنفجار، وخاّصًة األشخاص  والصحية للتسرُّ
ذوي الدخل المنخفض الذين يعتمدون على صيد 

األسماك لكسب لقمة العيش. وُتطَرح تساؤالت أيًضا 
حول مدى توّفر بنية تحتية مالئمة لتوفري وصوٍل بديل 

إلى المواد األساسية مثل الغذاء والمياه واألدوية 
والنفط، فمن دون هذه المواد ستتفاقم األزمة 

اإلنسانية أكرث بعد.
Image: KHALED ZIAD/AFP via Getty Images
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2.2 إقليمًيا )البحر األحمر( 
ب نفطي أو انفجار، ُيحتمل أن يتلّوث 	  في حال وقوع تسرُّ

جزء كبري من مخزون المياه العذبة بالنفط. وتشري توّقعات 
ر محّطات تحلية المياه على سواحل  النمذجة إلى إمكانية تأثُّ

اليمن وإريرتيا والسعودية بالنفط في غضون ثالثة أسابيع 
فقط من لحظة وقوع الكارثة )ُهِوين وآخرون، 2021(.

قد تنجرف بقعة نفطية أو النفط الذي تغرّيت 	 
خصائصه بفعل العوامل الجوية إلى سواحل البلدان 

المجاورة لليمن، أي جيبوتي وإريرتيا والسعودية )الرسم 
2(. فتوقيت وقوع الحادثة يؤّثر على مسار انجراف النفط 
ومسافة االنتشار جّراء الطبيعة الموسمية لتّيارات سطح 

البحر، حيث تشري توّقعات النمذجة الحاسوبية اليت قام 
بها كالينهاوس وآخرون )2020أ( إلى أّن النفط قد 

ع أن يتوّجه  ينتشر جنوًبا في فصل الصيف، بينما ُيتوقَّ

ع  شمااًل وإلى مسافة أبعد في فصل الشتاء، كما ُيتوقَّ
أن يبلغ النفط وسط البحر األحمر خالل 30 يوًما في 

فصل الشتاء. ولم يشمل النموذج حركة األمواج اليت قد 
تساهم بانتشار النفط إلى مسافات أبعد شمااًل/جنوًبا 

)بحسب الفصل( من تلك الواردة في التوّقعات. وتتمّثل 
ب النفطي في فصل الشتاء، عند انتشار  تبعات التسرُّ
النفط شمااًل، ببقائه ضمن محيط حوض البحر األحمر 

لمّدٍة أطول، ما يزيد من احتمال إغالق مفارخ األسماك، 
ث محّطات تحلية المياه، وإلحاق أضرار جسيمة  وتلوُّ

بالنبات والحيوانات )كالينهاوس وآخرون، 2020أ(.

قد تتأّثر مجتمعات صّيادي األسماك في السعودية 	 
وإريرتيا وجيبوتي في حال تعّرضت األسماك المخّصصة 

ث بالنفط الخام.    لغايات تجارية أو استهالكية للتلوُّ

ب النفط من خّزان صافر العائم لرسم 2: محاكاة عن تركزي النفط على سطح البحر عقب تسرُّ

ب النفطي في الشتاء )"أ" و"ب" و"ج"( وفي  "أ" - "و": معّدل تركزي النفط على سطح البحر في 1000 محاكاة للتسرُّ
الصيف )"د" و"ه" و"و"(. 

بات األلف بعد أسبوع واحد )"أ" و"د"( وأسبوَعنْي )"ب" و"ه"( و3 أسابيع )"ج" و"و"(.  م التسرُّ تشري األعمدة إلى تقدُّ

ب النفطي، ويمكن  والخطوط الملّونة تمّثل النسب المئوية لمعّدل تركزي النفط على سطح البحر في 1000 محاكاة للتسرُّ
ب.  ضة للتسرُّ ع للنفط على سطح البحر مقارنًة بالمربعات األخرى في المنطقة المعرَّ تفسريها على أّنها الرتكزي الُمتوقَّ

ب. والنقاط الزرقاء تمّثل  تمّثل المنطقة المشرتكة المساحة اليت ُيتوّقع أن يقع فيها ٪90 تقريًبا من مسارات التسرُّ
محّطات تحلية المياه.

ARTICLESNATURE SU STAI NABILITY

diseases, and pollution from oil spills in particular is known to 
cause a variety of health issues, ranging from psychiatric to respira-
tory symptoms10–14. Resultant pollution from a spill could increase 
the burden on Yemen’s under-resourced health systems and hinder 
clean-up e�orts.

Major oil spills are known to have wide-ranging environmental 
and economic consequences. �e danger that the Safer poses to 
the Red Sea’s unique ecosystem has been documented2,15. However, 
the immediate public health impacts of the Safer spilling remain 
uncharacterized, and the extent to which the anticipated spill could 
disrupt humanitarian aid to Yemen critically informs the question of 
whether and with what urgency interventions should be deployed. 
Here we model the immediate public health impacts that would fol-
low a major spill from the Safer. We stochastically simulate oil spills 
using historical data to assess likely spill and pollution trajectories 
and use these results to estimate disrupted access to fuel, food, and 
clean water, as well as initial air pollution-related health e�ects.

Modelled spills reach key Red Sea ports
We simulate the Safer spilling over a variety of historical weather 
conditions and �nd most simulated spills tend to move towards 
Yemen’s northwest coast (Fig. 1). We observe seasonal variation 
from our models: in the summer, spills tend to move southeast 

and further along Yemen’s coastline, but in the winter, spills tend 
to move north along the Red Sea coast. Uncertainty in the esti-
mates indicates a wide range of possible trajectories across the 
Red Sea, showing the possibility of movement in either direction 
for both seasons. We estimate it will take 6–10 days for the oil to 
reach Yemen’s western coastline. We estimate 51% (95% uncertainty 
interval: 46–54%) of the oil will evaporate within 24 hours of leak-
ing from the vessel, with the heavier components remaining on 
the water (Fig. 2). Modelled clean-up attempts—skimming, in situ 
burns, and dispersants—remove a negligible amount of oil within 
the �rst six days. Under optimistic conditions, clean-up interven-
tions initially reduce evaporation rates slightly (probably due to the 
delayed impact of dispersants), and by six days we estimate 39.7% 
of the oil to remain �oating, compared with 38.2% under evapora-
tion alone (Fig. 2). If the spill spreads unmitigated for three weeks, 
oil will probably impede passage through the Gulf of Aden (Fig. 1).

Ports and desalination plants, crucial for providing fuel, food 
and water, stand to be disrupted by the spill. We estimate that two 
weeks a�er a spill, Yemen’s key ports of Hudaydah and Salif will 
likely be directly impacted, with average surface oil concentrations 
that are in the 90th percentile compared with other exposed areas 
(Supplementary Table 1). We estimate that by three weeks, a spill 
could reach as far as the port of Aden (outside of the Red Sea) and 

Week 1 Week 2 Week 3

Winter

Summer
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Hudaydah Port

Aden Port
Assab Port

Mitsiwa Port

Jizan Port

Salif Port

Map data ©2021 Google 0 50 100 km

a

Safer

Hudaydah Port

Aden Port
Assab Port

Mitsiwa Port

Jizan Port

Salif Port

Map data ©2021 Google 0 50 100 km

b

Safer

Hudaydah Port

Aden Port
Assab Port

Mitsiwa Port

Jizan Port

Salif Port

Map data ©2021 Google 0 50 100 km

c

Safer

Hudaydah Port

Aden Port
Assab Port

Mitsiwa Port

Jizan Port

Salif Port

Map data ©2021 Google 0 50 100 km

d

Safer

Hudaydah Port

Aden Port
Assab Port

Mitsiwa Port

Jizan Port

Salif Port

Map data ©2021 Google 0 50 100 km

e

Safer

Hudaydah Port

Aden Port
Assab Port

Mitsiwa Port

Jizan Port

Red SeaRed SeaRed Sea

Red SeaRed SeaRed Sea

Salif Port

Map data ©2021 Google 0 50 100 km

f

Percentile (0, 20) (20, 40) (40, 60) (60, 80) (80, 100)

Fig. 1 | Simulated surface oil concentration.  a–f, Average surface oil concentration of 1,000 simulated spills in the winter ( a,b,c) and in the summer 
( d,e,f). Columns denote progress of the 1,000 spills after one week ( a,d), two weeks ( b,e) and three weeks ( c,f). Coloured contours represent percentiles 
of average surface concentration over 1,000 simulated spills and can be interpreted as the expected surface concentration relative to other grid cells 
in the exposed area. Shaded region represents the area within which approximately 90% of spill trajectories are expected to fall. Blue dots represent 
desalination plants.

NAT URE SUSTA INAB ILIT Y  | VOL 4 | DECEMBER  2021 | 1084–1091 | www.nature.com/natsustain 1085

هو

ب أ ج

د

ص لالستعمال بموجب المشاع اإلبداعي:  مصدر الرسم 1: ُهِوين وآخرون، 2021. ُمرخَّ
/http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 

الشتاء

األسبوع 1

السعودية

إريرتيااليمن

السعودية

إريرتيااليمن

السعودية

إريرتيااليمن

السعودية

إريرتيااليمن

السعودية

إريرتيااليمن

السعودية

إريرتيااليمن

األسبوع 2 األسبوع 3

الصيف

النسبة المئوية

Image: KHALED ZIAD/AFP via Getty Images

19وثيقة إحاطة حول خّزان صافر العائم كانون األول/ديسمرب 2021وثيقة إحاطة حول خّزان صافر العائم كانون األول/ديسمرب 2021 18



2.3 دولًيا
النظام البييئ للشعاب المرجانية في البحر األحمر 	 

فائق األهمية على الصعيد العلمي الدولي، ألّن 
المرجانيات الصلبة أظهرت قدرة استثنائية على الصمود 

في وجه ارتفاع درجات حرارة البحر. فالشعاب المرجانية 
حول العالم معّرضة للخطر بسبب تغريُّ المناخ وغريه من 
الضغوط من صنع اإلنسان، مثل عمليات التشييد والبناء 

ر تدهور ما بني 70  ث، حيث ُيقدَّ على السواحل والتلوُّ
و٪90 من الشعاب المرجانية بحلول العام 2050. وعرب 

دراسة الشعاب المرجانية في البحر األحمر، يأمل العلماء 
أن يتمّكنوا من تكوين فهم أوسع عن قدرة الشعاب 

ل درجات حرارة البحر  المرجانية الممزّية هذه على تحمُّ
المتصاعدة. وبالتالي، ستلعب نظم الشعاب المرجانية 

في البحر األحمر دوًرا مهًما في مساعدة العلماء على 
فهم كيفية جعل الشعاب المرجانية األخرى قادرة 

على التكيُّف مع تغريُّ المناخ وعّما إذا كان ذلك ممكًنا، 
كما يمكن أن تصبح الشعاب المرجانية في البحر األحمر 

نظاًما بيئًيا مهًما نظًرا إلى نجاتها )كالينهاوس وآخرون، 
2020أ؛ كالينهاوس وآخرون، 2020ب(.   

بّينت البحوث أّن نظم الشعاب المرجانية في شمال 	 
 19oوجنوب البحر األحمر )المنقسم عند دائرة العرض

شمااًل( مختلفة جينًيا وتعيش فيها فصائل مختلفة من 
الشعاب المرجانية واألسماك واإلسفنجيات. ويمكن تفسري 

ع الحيوي في القسم الجنوبي من البحر األحمر  تمزيُّ التنوُّ
بارتباطه بمناطق خارج حدود البحر األحمر في خليـج عدن 
ق  وأخرى بعيدة في المحيط الهندي، حيث يسمح تدفُّ

التّيارات بني هذه المناطق بنقل الحيوانات والمغّذيات 
 Image: © Axel Heimken / Greenpeaceالبحرية للشعاب المرجانية )وانغ وآخرون، 2019(.

Image: Greenpeace/Marco Care
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3.1 على المدى القريب )خالل بضعة أسابيع( 
ب النفطي على المدى القريب انتشار  تراعي نمذجة التسرُّ

النفط بفعل الرياح وحركة األمواج، ويمكن أن تكون مفيدة 
جًدا في فهم مدى انتشار البقعة النفطية وأن تساعد 

المنّظمات المنخرطة في التخفيف من آثارها خالل الساعات 
واألسابيع اليت تلي الحادثة )ُهِوين وآخرون، 2021؛ سولو-

غابرييل وآخرون، 2021(. حصر ُهِوين وآخرون )2021( الفرتة 
ب النفطي في البحر األحمر بثالثة  الزمنية لسيناريوهات التسرُّ
أسابيع نظًرا إلى غياب البيانات القادرة على تغذية النمذجة 

بعد هذه المّدة، ويعود ذلك جزئًيا إلى ما يصفونه بـ"عدم 
اليقني في جهود التنظيف".   

رّكزت النمذجة الحاسوبية اليت أجراها ُهِوين وآخرون 
)2021( على اآلثار المحتملة األكرث ارتباًطا بالصحة العامة 
ب النفط. وتمّثلت  خالل األسابيع الثالثة األولى عقب تسرُّ

التوّقعات الرئيسة من هذا التمرين بما يلي:

إّن عرقلة عمليات محّطات تحلية المياه الساحلية جّراء 	 
ث بالنفط كافية للتأثري على مخزون مياه الّشفة  التلوُّ

العذبة الذي يغّذي بني مليون و1.9 مليون نسمة في 
اليمن وإريرتيا والسعودية.

قد ُتغلق مفارخ األسماك اليمنية في البحر األحمر كلًيا 	 
ألسباٍب متعّلقة بالسالمة الغذائية خالل األسابيع الثالثة 

ب النفط. األولى عقب تسرُّ

ب عرقلة إمدادات المحروقات إلى اليمن 	  قد تتسبَّ
بإغالق المستشفيات ومحّطات تحلية المياه، باإلضافة 

إلى حرمان ما يقارب 8 ماليني نسمة من المياه العذبة 
جّراء انقطاع الوقود إذ إّن إمدادات المياه تعتمد على 

مضّخات تعمل بالوقود وعلى الشاحنات لنقل المياه 
محلًيا )تجدر اإلشارة أّن عدد الـ8 ماليني نسمة ُيضاف إلى 

المليون إلى 1.9 مليون نسمة المتأّثرين مباشرًة بتلّوث 
محّطات تحلية المياه( )ُهِوين، ب.، مراسلة شخصية(.

ث الهواء من الحاجة إلى االستشفاء 	  قد يزيد تلوُّ
بسبب أمراض القلب واألوعية الدموية والجهاز 

التنفسي. وُيحتمل أن يكون األشخاص المعّرضون مباشرًة 
للنفط، مثل العاملني المسؤولني عن إزالة أو استعادة 
ًرا إاّل إذا كانوا يرتدون معّدات  النفط المنسكب، األكرث تأثُّ
الحماية الشخصية )PPE(، مع العلم أّن عرقلة عمليات 

الشحن في المرافئ قد تمنع وصول معّدات الحماية 
ث الهواء الظاهرة في  الشخصية. وتشري توّقعات تلوُّ

الرسم 1 إلى أّن توجيهات منّظمة الصحة العالمية عرضة 
لالنتهاك فوق الرّب، وذلك استناًدا إلى الفصل واألحوال 

الجوية عند لحظة وقوع الكارثة.

قد يعيق إغالق المرافئ في اليمن وصول 	 
المساعدات الغذائية والمواد الطبية األساسية.  

يحّث الباحثون على اّتخاذ إجراءات فورية لمنع تفاقم األزمة 
اإلنسانية في اليمن وإلحاق الضرر بالبيئة على نطاق واسع. 

ويشري كالينهاوس وآخرون )2020أ( إلى الخطر المباشر 
ث الهواء والغذاء  المحدق ببلدان البحر األحمر جّراء تلوُّ

ومخزون المياه، وصواًل إلى إلحاق الضرر بالشعاب المرجانية 
الهّشة وغريها من النظم اإليكولوجية الساحلية اليت تحيط 

بسواحل البحر األحمر الممتّدة على مساحة 4000 كلم. 

3.0
المخاط الزمانية

Image: Oleg Znamenskiy/Shutterstock
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3.2 على المدى البعيد )سنوات وعقود( 
ب النفطي على المدى البعيد عملية  إّن نمذجة آثار التسرُّ

متعّددة المجاالت، وهي بالتالي معّقدة، ألّنها تأخذ 
في االعتبار قطاعات متنّوعة مثل نظم المحيطات )تّيارات 
المحيطات مثاًل(؛ والنظم الحيوية )بما فيها الكائنات ضمن 

سلسلة الغذاء(؛ وعوامل اجتماعية واقتصادية )القطاع 
الصناعي واألسواق(؛ والصحة البشرية )الجسدية والعقلية( 

)سولو-غابرييل وآخرون، 2021(. 

يحيط الرّب بالبحر األحمر، وال منفذ له سوى قناة السويس 
في الشمال ومضيق باب المندب، الذي يبلغ عرضه 32 

كلم، ويصل البحر األحمر بخليـج عدن وبحر العرب )بريتانيكا، 
2006(. ونظًرا إلى الطبيعة الجغرافية للمنطقة، قد تكون 

اآلثار طويلة األجل إذا بقي النفط الخام في حوض البحر 
األحمر، ألّن مياه البحر تتدفق من جهة الجنوب فقط، وما 
من تدفق من جهة قناة السويس. على سبيل المثال، ُعرث 
على مرّكبات الهيدروكربونات العطرية المتعّددة الحلقات 

عند ساحل لويزيانا بعد عاَمنْي من وقوع كارثة "ديب واتر 
هورايزن" في العام 2010 في خليـج المكسيك )ترنر 

وآخرون، 2014(، بالرغم من أّن خليـج المكسيك منطقة 
تتضّمن بحًرا مفتوًحا وتشهد حركة أكرث من البحر األحمر، 

ما يعين أّن المواد الكيميائية الساّمة الناتجة عن النفط 
ب النفط من خّزان صافر العائم  والمشتّقة منه عقب تسرُّ

قد تدوم لسنوات طويلة بعد الكارثة. 

اختصاًرا لما سبق، وبالرغم من عدم وضوح الطبيعة 
الفعلية لآلثار البعيدة المدى، من المحتمل جًدا أّنها ستدوم 

ب  لسنواٍت عّدة كما لوحظ في الكثري من حوادث التسرُّ
النفطي السابقة. فعلى سبيل المثال، ُعرث على النفط 

ب "إكسون فالديز" النفطي في العام  الذي نتج عن تسرُّ
1989 في أالسكا، وما تضّمنه من مواد ساّمة بالنسبة 

للحيوانات، على الشواطئ الصخرية عند لسان برينس وليام 
البحري بعد 20 عاًما من وقوع الحادثة )لي وبو فاضل، 
2010(. وفي مثال آخر عن ذلك، ُعرث على مواد معدنية 

ثقيلة في ريش فراخ الطيور البحرية )طري الغاقة األوروبية 
ب النفط من ناقلة النفط  والنورس األصفر الساق( بعد تسرُّ

"أم في بريستيـج" إلى المحيط األطلسي في العام 2002، 
ث  قبالة ساحل غاليسيا شمال غرب إسبانيا، ما يعين أّن التلوُّ

النفطي استمّر في البيئة البحرية وفي سلسلة الغذاء 
م سفينة "بريستيـج"  لمدة ثالثة أعوام على األقل بعد تحطُّ

وانسكاب حمولتها )مورينو وآخرون، 2011(.

Image: © Daniel Beltrá / Greenpeace

Image: © Greenpeace / Richard Smith

Image: © Mikhail Pyzhov / Greenpeace 
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يتناول هذا القسم بعض الطيور 
والحيوانات والنباتات البحرية اليت 

تعيش في المنطقة المجاورة 
مباشرة لخّزان صافر العائم في 

المياه اليمنية، فضاًل عن أجزاء 
أخرى من البحر األحمر، والتأثريات 

ب  المحتَمَلة مىت وفي حال تسرَّ
النفط من خّزان صافر العائم أو 

انفَجر هذا األخري.
ُتعّد المرّكبات اليت يحتوي عليها النفط ساّمة بالنسبة 

إلى الحيوانات البحرية كالعوالق واألسماك والالفقاريات 
والثدييات، ويمكُنها أن تسّبب األمراض والمشاكل اإلنجابية 

وإعاقة النمو والموت - فالنفط َيخُنق فعلًيا الكائنات 
ض أنواع بحرية  بة عن تعرُّ

ِّ
والموائل البحرية. تعَتِمد اآلثار الُمرتت

للنفط والمواد الكيميائية الساّمة المرتبطة به على نطاق 
االحتكاك وُمّدته، فضاًل عن نوع النفط وحالته، حيث قد 

ا للغاية بعد فرتٍة وجزية من  ُيصِبح النفط الخام الخفيف سامًّ
التعّرض له نظًرا إلى المرّكبات اليت يحتوي عليها )البزنين، 

والتولوين، واإليثيل بزنين، والزيلني( )الفصل 4، لي وآخرون، 
.)2015

تساعدنا دراسات حول حوادث التسّرب النفطي السابقة 
مثل كارثيّت منّصة "ديب واتر هورايزن" النفطّية وسفينة 

"إكسون فالديز" على فهم سلوك النفط في أعقاب 
حصول التسّرب مباشرة، واألثر على الكائنات الحية )النباتات 

ِسم  والحيوانات(، والمخاطر المحتَملة على البيئة األوسع. تتَّ
دراسة التداعيات القصرية والمتوسطة والطويلة المدى 

لكارثة "ديب واتر هورايزن" بأهمية خاّصة ألّن النفط الخام 
في موقع "ماكوندو" الناتج عن هذا التسّرب يحِمل خصائَص 

مماثلة للخام الخفيف الذي على منت خّزان صافر العائم 

ل استخدام صور األقمار الصناعية لتحديد  في مأرب. وُيشكِّ
النطاق الفوري لتسّرٍب نفطّي ُمعنيَّ تقنية مهّمًة، وهي 

توّفر معلومات أساسية للمنظمات المشاركة في الحّد من 
تداعيات التسّرب، ولكّنها قد ال ُتظِهر نطاق التسّرب الكامل 

وانتشاره في ما بعد )برينشتاين وآخرون، 2020(. ُيمكن أن 
ُتلِحق إزالة النفط من الموائل أضراًرا بقدر تلك اليت ُيحدثها 

ب على الوجود الجسدي للعّمال واآلالت  ب: فقد ترتتّ التسرُّ
تات 

ِّ
عواِقَب وخيمة، وُيحتَمل أن يكون استخدام المشت

الكيميائية للنفط ساًما بالنسبة إلى الكائنات البحرية )الفصل 
4، لي وآخرون، 2015(.

من المتوّقع أن ُيؤّثر حدوث تسّرٍب نفطّي من خّزان صافر 
العائم في األسابيع التالية مباشرة على أجزاء كبرية من 

سواحل اليمن )اليت تمَتّد على 700 كيلومرت على طول 
ساحل البحر األحمر( والمملكة العربية السعودية )2000 

كيلومرت من ساحل البحر األحمر( وإريرتيا )2234 كيلومرًتا 
من ساحل البحر األحمر(. غري أّن خمس دول أخرى لديها 

سواحل مطّلة على البحر األحمر – وهي مصر )1600 كلم(، 
وإسرائيل )14 كلم(، والسودان )853 كلم(، وجيبوتي 

)314 كلم( واألردن )26 كلم( - قد تتأثر جميعها، إلى حدٍّ 
ما، بتسّرٍب نفطّي معنّي أو انفجار، في حال انجرفت كرات 

القطران مثاًل إلى الشواطئ أو تلّوَثت مفارخ األسماك أو 
محطات تحلية المياه.

تشمل البيئة البحرية اليَمنّية البحريات الشاطئية والشواطئ 
الرملية والصخرية والكثبان الرملية وأشجار المانغروف 

واألراضي الرطبة والشعاب المرجانية واألعشاب البحرية - 
وتكَتِسب هذه البيئات أهمية كربى لليمن )انظر القسم 6( 

ه في  ر بِشّدة وتتشوَّ )الجمهورية اليمنية، 2017(، وقد تتضرَّ
حال حدوث تسّرٍب نفطّي.

ب النفط من خّزان صافر العائم  باختصار، قد تفوق آثار تسرُّ
َعة في السيناريوهات  على المدى البعيد بأشواٍط تلك الُمتوقَّ
على المدى القريب الواردة في نماذج ُهوِين وآخرين )2021( 

.)ACAPS( )2021( ومنّظمة مشروع تقييم القدرات

4.0
المخاطر البيئية
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ل قاعدة الشعاب المرجانية، وهي ُمهّمة ألنها بمثابة مأوى لألسماك والالفقريات، وبالتالي هي جزء أساسّي  1  الشعاب المرجانية المتأّصلة هي الشعاب الصلبة اليت تشكِّ
من شبكة الغذاء البحرية الغنية والمتنّوعة في المناطق االستوائية.

المرجانية في البحر األحمر استثنائية ألّنها تستطيع أن 
ل تقلبّات كبرية نسبًيا في درجة حرارة البحر. وقد  تتحمَّ

تساهم القدرة على التكّيف مع ارتفاع درجة حرارة 
البحر، نتيجة تغرّي مناخ كوكب األرض، في استمرار نظام 

الشعاب المرجانية في البحر األحمر. تتعّرض الشعاب 
المرجانية في جميع أنحاء العالم لخطر التبيُّض )الذي 
يؤّدي إلى موت الشعاب( بسبب ارتفاع درجات حرارة 

تها  البحر وتزايد تواتر الحوادث المناخية الطبيعية وشدَّ
مثل ظاهرة إل نينيو )هيوز وآخرون، 2018(. يمكن 

لدراسة الشعاب المرجانية الفريدة للبحر األحمر وخليـج 
العقبة أن تساعد الباحثني على فهم كيفية صمود هذه 
الكائنات في وجه الحرارة المزتايدة. وتجدر اإلشارة إلى أّن 
الشعاب المرجانية في البحر األحمر المقاِومة للحرارة قد 

تكون من بني أنظمة الشعاب اإليكولوجية الوحيدة اليت 
تبقى حّية في حال تضّرَرت الشعاب األخرى بِشّدة جّراء 

ارتفاع درجات حرارة المحيطات )سافاري وآخرون، 2021(.

تراجعت مساحة تغطية الشعاب المرجانية على 	 
طول الساحل السعودي في خالل العقود األربعة 

الماضية. وُتشري دراسٌة ُتقاِرن النباتات والحيوانات 
الساحلية على طول الساحل السعودي بني عامّي 

1980 و2010، إلى أنَّ الشعاب المرجانية أصبَحت 
معّرضة للخطر من ناحية بسبب أنشطة العمران 

البشري، كالبناء، ومن ناحية أخرى بسبب مصادر التلوث، 
كمنافذ الصرف الصحي )برايس وآخرون، 2014(. وقد 

ُيلِحق التلّوث الناجم عن تسّرب النفط المزيد من األضرار 
الجسيمة بالشعاب المرجانية في جنوب البحر األحمر.

4.1 الشعاب المرجانية 
ُيعترَب البحر األحمر أحد أبرز مواقع التنّوع البيولوجي في 
العالم، ويعود ذلك بشكٍل جزئّي إلى احتوائه على أكرث 

ع من الشعاب المرجانية اليت  من 16000 كيلومرت مربّ
لة )أي تلك اليت ال  تتضّمن عدًدا كبرًيا من األنواع المتأصِّ

تتواجد في أّي مكان آخر في العالم(. ويعجُّ كامل حوض 
البحر األحمر تقريًبا، الذي يبلغ طول ساحله حوالى 4000 

كيلومرت، بالشعاب المرجانية، ما يجعل الشعاب المرجانية 
في البحر األحمر من أقدم الشعاب المرجانية الحية في 

العالم )كالينهاوس وآخرون، 2020أ؛ كالينهاوس وآخرون، 
ل هذه الشعاب موائل أساسية لألسماك  2020ب(. وُتشكِّ

والالفقاريات.

إّن األثر الضاّر للنفط الخام على الشعاب المرجانية 	 
ب تسّرٌب نفطّي كبرٌي، يكون  معروٌف منذ عقود. فقد ُيسبِّ
مرئًيا بوضوح في البداية، أضراًرا جسيمة في البيئة على 

المدَينْي القريب والبعيد. إال أّن التسّرب "غري المرئّي" من 
شأنه أن ُيحِدث تلّوًثا مزمًنا بالنفط الخام، األمر الذي 

قد يحمل أيًضا تداعيات بيولوجية خطرية على الشعاب 
المرجانية، من ضمنها: تضّرر تكاثر الشعاب المرجانية 

وتلف األنسجة المرجانية وتباطؤ معّدل نمّوها. باإلضافًة 
إلى ذلك، بعد أن تزول التأثريات المرئية للتسّرب، ُيمكن 

للنفط المرتاكم في الرواسب إحداث تأثريات طويلة 
المدى )لويا ورينكوفيتش، 1980(.

يضمُّ البحر األحمر حوالى 365 نوًعا من الشعاب 	 
المرجانية الِكلسّية1، 19 منها هي أنواع متأّصلة  )أي 

٪5.5( )ديباتيستا وآخرون، 2016(. وُتعترَب بعض الشعاب 
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4.2.3 الثدييات 
تم تسجيل 16 نوًعا من الحيتانّيات )الحيتان والدالفني( 	 

في البحر األحمر، مع أنه لم يتّم رصد سوى تسعة منها 
بشكٍل منتظم، وهي: حوت بريدي، والحوت القاتل 

الكاذب، ودلفني ريسو، والدلفني السنامي الهندي، 
والدلفني الهندوباسيفيكي القاروري األنف، والدلفني 

الشائع القارورّي األنف، والدلفني المداري المنّقط، 
والدلفني الدوار، والدلفني الشائع الهندوباسيفيكي 

)نوتاربارتولو دي سيارا وآخرون، 2017(.

يتّم رصد أبقار البحر في جميع أنحاء البحر األحمر- 	 
تتغّذى هذه الثدييات الخجولة اليت تأكل النباتات من 
َفت أبقار البحر 

ِّ
األعشاب البحرية في المنطقة. وُصن

دة باالنقراض ألّنها  ضمن القائمة الحمراء لألنواع المهدَّ
تقع في شباك الصيد وألنها تتغّذى أيًضا من األعشاب 
ض لخطر العمران الساحلي  البحرية، وهي موئل ُمعرَّ

)نصر وآخرون، 2019(.
4.2.4 الزواحف 

يضمُّ البحر األحمر خمسة أنواع سالحف من أصل 	 
سبعة في العالم. تؤّدي هذه الزواحف دوًرا مهًما في 
الحفاظ على الُنُظم اإليكولوجّية لكّل من األعشاب البحرية 

والشعاب المرجانية. وأنواع السالحف الخمسة هي: 
السلحفاة الخضراء، واللجأة الصقرية المنقار، والسلحفاة 

الضخمة الرأس، ولجأة ردلي الزيتونية، والسلحفاة 
ن قطاع السياحة هذه السالحف ألنها  الِجْلِدّية الَظْهر. ُيثمِّ

ل عامل جذٍب رئيس للغواصني والسباحني، وغالًبا  تشكِّ
ما ُيمكن مشاهدتها بسهولة من الشاطئ. كذلك، فإّن 

َضة أساًسا للخطر  السالحف البحرية في المنطقة ُمعرَّ
بِفعل تدمري الموائل والتلوث )مانشيين وآخرون، 2015(. 

4.2.5 الطيور 
ب النفط بكميات كبرية ضرًرا فادًحا بالطيور 	  ُيلِحق تسرُّ

ضها  خ مالمحها بالنفط ّالكثيف وتعرُّ البحرية من خالل تلطُّ
للمواد الكيميائية الساّمة. فعندما يكسو النفط الطائر، 

يعَجز هذا األخري عن تعديل درجة حرارته أو الطريان، 
وبالتالي ُيصبح معّرًضا لخطر الموت. وُتشري دراسات 

جريت على طيور تعّرَضت لتسّرب نفطّي في الماضي 
ُ
أ

إلى أّن تناول المواد الكيميائية الساّمة اليت يحتوي عليها 
النفط قد يؤّثر سلًبا على هرمونات الطيور ودورتها 

الدموية )كينغ وآخرون، 2021(.

ض للنفط الخام وأشعة 	  يمكن أن يؤدي التعرُّ
الشمس الطبيعية في آٍن مًعا إلى زيادة درجة ُسمّية 

الهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات )مواد 
كيميائية ساّمة في النفط الخام( بالنسبة إلى األسماك 

والالفقريات والنباتات البحرية، ويؤّثر ذلك بدوره في 
نهاية المطاف على النظام اإليكولوجي البحري بكامله. 
ولوِحظ تراجع في معدل فقس أجّنة أسماك "ماهي" 

اليت يتّم اصطيادها تجارًيا بعد التعرض للنفط عقَب 
التسّرب من منّصة "ديب واتر هورايزن"، نتيجة التعّرض 

 من المواد الكيميائية الساّمة في النفط واألشعة 
ٍّ

لكل
ما فوق البنفسجية من الشمس مًعا )ألوي وآخرون، 

.)2016

4.2.2 الالفقاريات
تشمل الالفقاريات حوالى 211 نوًعا من الشوكيات 	 

الجلدية الموصوفة )كنجم البحر وقنافذ البحر وخيار 
البحر(، 17 منها )٪8.1( ُرِصَدت في البحر األحمر فقط 

و21 )٪10( في البحر األحمر حت خليـج عدن فقط 
)ديباتيستا وآخرون ، 2016(.

من شأن تسّرب للنفط الخام على نطاق صغري حت أن 	 
رة على النظام اإليكولوجي البحري.  ف تداعيات مدمِّ ُيخلِّ

فبعد تسّرٍب بسيٍط تجرييب للنفط الخام بحجم 5 أمتار 
بة، تم اكتشاف تلّوث نفطّي على بعد 500 مرت  مكعَّ

على سطح البحر وعلى عمق 8 أمتار على األقّل. وعلى 
وجه التحديد، انخفض عدد العوالق الحيوانية )الحيوانات 

المجهرية اليت ُتعّد مصادر غذائية مهّمة للحيوانات األكرب 
حجًما( بمقدار النصف في يوم واحد فقط في الماء 

تحت النفط )بروسارد وآخرون، 2016(. حت وإن أحدَث 
ا بسيًطا آخَر للنفط، كالتسّرب الذي حصل  خزان صافر تسّربً

من غرفة المحّرك في أيار/مايو 2020، فالعواقب قد 
تظّل واسعة النطاق وطويلة األمد.

4.2 األسماك والالفقريات والثدييات والزواحف 
والطيور 

من شأن أيُّ تسّرب نفطّي كبري في البحر األحمر – وهو من 
ض سالمة  أبرز مواقع التنّوع البيولوجي البحري - أن ُيعرِّ

الُنظم البيئية للخطر بشكل خطري )روبرتس وآخرون، 2002(.

4.2.1 األسماك
تضمُّ منطقة البحر األحمر أكرَث من 1000 نوٍع من 	 

األسماك، ٪14 منها فريدة من نوعها. وبشكٍل ُمفّصٍل: 
لة  يتوّفر في البحر األحمر 1071 نوعا من األسماك المسجَّ

)تحوي منطقة شبه الجزيرة العربية 1760 نوًعا(، 138 
منها )أي ٪12.9( متأّصلة في البحر األحمر و189 

)أّي ٪14.1( متأّصلة في البحر األحمر وخليـج بحر عدن 
)ديباتيستا وآخرون، 2016(.

٪15 من قشريات البحر األحمر متأّصلة )وتتواجد فقط 	 
في البحر األحمر( )ديباتيستا وآخرون، 2016(.

ُيطِلق تسّرب النفط الخام الهيدروكربونات العطرية 	 
المتعّددة الحلقات السامة في الماء. وقد أظهرت 

األبحاث اليت أجريت على أسماك تّم اصطيادها في خليـج 
المكسيك بعد حادثة "ديب واتر هورايزن" أّن األسماك 

ثة بالهيدروكربونات العطرية متعّددة الحلقات.  كانت ملوَّ
وَخُلص التحليل الِمخربي إلى أنه من المرّجح جًدا أن 

يعود تلّوث األسماك بالهيدروكربونات العطرية متعددة 
الحلقات إلى التسّرب )موراوسكي وآخرون، 2014(.

الهيدروكربونات العطرية المتعّددة الحلقات 	 
والهيدروكربونات األخرى ساّمة لألسماك، ومن شأنها 
ب آفات جلدية على المدى القصري؛ أما التعّرض  أن تسبِّ

الطويل األمد للهيدروكربونات فقد ُيؤّثر على تكاثر 
األسماك، ويبطئ من نمّوها ويزيد من مخاطر إصابتها 

باألمراض. وُيمكن لهذه التداعيات مجتِمعًة أن تؤّثر سلًبا 
على أعداد األسماك )برينشتاين وآخرون، 2020(.
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4.4 المخاطر على مستوى النظام اإليكولوجي 
يمكن أن يكون نطاق التسّرب النفطي أضخم من 	 

الظاهر، ألّن بعض النفط الناتج عن التسّرب "غري مرئي" 
وال يظَهر في صور القمر الصناعي. فقد تجاوز حجم 

التسّرب من منّصة "ديب واتر هورايزن" في قعر البحر، 
على عمق 1522 مرًتا تحت سطح البحر، النطاق اليت 

أظهرته صور األقمار الصناعية. وتجدر اإلشارة إلى نقطة 
أساسية، أال وهي أنه إذا تّم استخدام صور األقمار 

الصناعية لتحديد نطاق التسّرب النفطي، فقد تكون النتائج 
لة في حال توافر النفط "غري المرئي" في مناطق  مضلِّ

ب سمّية في المياه. لقد تجاوز تسّرب  معّينة، ما ُيسبِّ
"ديب واتر هورايزن" مفارخ األسماك الُمغلقة – بعبارة 

أخرى، قد تكون بعض مفارخ األسماك اليت لم يتّم 
إغالقها قد تلّوثت بالنفط "غري المرئي" الذي لم يتم 
رصُده في صور األقمار الصناعية )برينشتاين وآخرون، 

2020(. إذا تم االعتماد على صور األقمار الصناعية 
في حال حدوث تسّرب من خزان صافر العائم، فقد 

يتّم استخدام المياه الملوثة عن غري قصد في محّطات 
تحلية مياه البحر األحمر لتوفري مياه الشرب، أو قد تتلّوث 

مفارخ األسماك التجارية. كذلك، قد تظلُّ مفارخ األسماك 
المعّرضة لخطر التلوث بالنفط الساّم مفتوحة.

ينبغي أن تكون اختبارات السمّية لتحديد ما إذا كانت 	 
المياه آمنة دقيقة بما فيه الكفاية لرصد المستويات 

المنخفضة من التلوث، وإاًل قد ُتصبح صحة اإلنسان والبيئة 
في خطٍر )برينشتاين وآخرون، 2020(.

ث الشواطئ 	  ب أن ُيلوِّ من شأن النفط المتسرِّ
والرواسب. لقد تّم رصد التلّوث على بعد أكرث من 500 

كيلومرت من موقع "ديب واتر هورايزن" على مساحة 
ع )مكدانيل وآخرون، 2015؛  تقارب 110000 كيلومرت مربّ

رومريو وآخرون، 2017(.

4.3 األراضي الرطبة الساحلية
يتضّمن البحر األحمر أراضي رطبة ساحلية مهّمة 	 

– كشجار المانغروف وأعشاب البحر. وُتعترَب هذه 
األراضي الرطبة مهّمة من أجل تخزين الكربون وحماية 

الشاطئ والساحل من عرام العواصف والمساعدة على 
تنقية المياه، فضاًل عن توفري موائل أساسية لألسماك 
والثدييات مثل أبقار البحر. ُتعّد أشجار المانغروف أيًضا 
موائل مهّمة للطيور البحرية )برايس وآخرون، 2014(.

ُتعترَب أشجار المانغروف في البحر األحمر من تلك اليت 	 
تنمو في أقصى المناطق الشمالية في العالم وتشّكل 

موئاًل مهًما، ال سيما في الجهة الجنوبية من البحر 
األحمر على طول سواحل المملكة العربية السعودية 
واليمن. لقد ازداد بالفعل انتشار المانغروف في البحر 

األحمر منذ العام 1972، على عكس المنحى العالمي، 
وُتغّطي هذه األشجار حالًيا مساحة تبلغ حوالى 

ًعا. وعلى الرغم من  120 كيلومرًتا مربّ
ر أشجار المانغروف  استمرار تأثُّ

في اليمن بالنشاط 

البشري، إال أنها متوّفرة في كّل من الجهتني الشمالية 
والجنوبية من موقع خّزان صافر )برايس وآخرون، 2014؛ 

الجمهورية اليمنية، 2017(.

ُتشّكل أعشاب البحر ُنُظما إيكولوجية ساحلية رطبة 	 
َيُعجُّ بها البحر األحمر، بما في ذلك سواحل اليمن 

والمملكة العربية السعودية. وَيرُبز حوالى 60 نوًعا 
من أعشاب البحر على الصعيد العالمي - يحتوي البحر 

األحمر على 12 نوًعا منها. يتمركز أكرب عدد من أنواع 
أعشاب البحر في منطقة البحر األحمر الوسطى، حيث 
ر هذه األعشاب موائل مهّمة لألسماك والسالحف  ُتوفِّ

ض للخطر  وأبقار البحر. غري أّن هذا الموئل الهّش ُمعرَّ
جّراء تغريُّ المناخ والتلوث والتنمية الساحلية. وقد تكون 

للمخاطر اإلضافية الناتجة عن التسّرب النفطي آثار مدّمرة 
للغاية )الشافعي وآخرون، 2011 ؛ برايس وآخرون، 

2014؛ الجمهورية اليمنية، 2017(.

Image: Roberto Sozzani/Greenpeace

Image: : © Greenpeace / Jim Hodson 
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تنطوي محاولة توّقع التأثريات 
الصحية المحتَملة للتسّرب النفطي 

على مستوى معّي من انعدام 
اليقي.

ويعود ذلك إلى أّن التداعيات القصرية المدى، مثل اإلغالق 
المؤّقت للموانئ ومحطات تحلية المياه ومفارخ األسماك، 

ف آثاًرا طويلة  ض لتلّوث الهواء، قد ُتخلِّ إضافًة إلى التعرُّ
األمد، مثل نزوح األشخاص بعد إغالق مفارخ األسماك )في 

حال بحَث هؤالء األشخاص عن عمٍل في مكاٍن آخر( أو نقص 
الغذاء والماء و/أو المحروقات؛ فضاًل عن ذلك، قد ال تظهر 

التأثريات الصحية الناجمة عن التعّرض لتلّوث الهواء إال بعد 
سنوات. وقد يتفاَقم عدم االستقرار اإلقليمي الناجم عن 

التسّرب، حيث ُيلقي كّل طرف اللوَم على اآلخر؛ وُيمِكن أن 
َتطول الحرب أو الحصار نتيجة التسّرب، األمر الذي يؤدي 

إلى إطالة أَمد الكارثة اإلنسانية في اليمن )ُهوِين، مقابلة 
شخصية، 2021(.

يحتوي النفط الخام على مواد كيميائية ُمسرِطَنة 	 
لإلنسان والحيوان، وترُبز الهيدروكربونات العطرية 

المتعددة الحلقات بني هذه المواد الكيميائية الساّمة. 
فت الوكالة الدولية لبحوث السرطان بعض  لقد صنَّ

الهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات ضمن 
مجموعة "العوامل المسرِطنة للبشر" وبعضها ضمن 

مجموعة "العوامل المسرطنة المحتَمَلة للبشر" )الوكالة 
الدولية لبحوث السرطان، 1983(. ويحتوي النفط الخام 

ف  أيًضا على مرّكبات عضوية متطاِيرة مثل البزنين )الُمَصنَّ
من الوكالة الدولية لبحوث السرطان كماّدة مسرِطنة 

لإلنسان(، والتولوين والستايرين )المصّنَفتني من الوكالة 
الدولية لبحوث السرطان كمواد مسرِطنة لإلنسان(، 

والمعادن الثقيلة اليت ُتعّد ساّمة بالنسبة إلى صّحة 
اإلنسان. أما المعادن الشائعة اليت يحتوي عليها النفط 

الخام فهي النيكل والفاناديوم والنحاس والكادميوم 
والرصاص )أسوجي وأنوجاكي، 2004(.

ض المباشر 	  تختِلف اآلثار الصحية الناتجة عن التعرُّ
للنفط الخام بحسب عوامل مثل ُمّدة تعّرض النفط 

للغالف الجوي، ومدى اختالط النفط بالماء، وما إذا تّم 
تات كيميائية )ليفي وناسيتا، 2011(.

ِّ
استخدام أي مشت

ض 	  تشمل اآلثار الصحية السلبية الناتجة عن التعرُّ
ب النفطي على العّمال والمجتمعات المحلية  للتسرُّ

ة في العيَنني والسعال  الصداع والغثيان والدوار وحكَّ
أو التهاب الحلق والطفح الجلدي وتهيُـّج الجلد. وقد 

أبَلغ بعض األشخاص عن حاالت اضطرابات نفسية 
ض للتسّرب  )مثل القلق والتوتر واالكتئاب( بعد التعرُّ

النفطي. ويحتوي النفط الخام على مرّكبات عضوية 
متطايرة من شأنها أن تسّبب تهّيًجا في الجلد والجهاز 

ض  التنفسي )ليفي وناسيتا، 2011(. وُيؤّدي تعرُّ
اإلنسان للنفط الخام إلى تعّرِضه للمركبات الُمسرِطنة 
مثل البزنين والتولوين واإليثيل بزنين والزيلني، فضاًل عن 

الهيدروكربونات العطرية المتعّددة الحلقات )ليفي 
وناسيتا، 2011(.

قد يؤّدي استخدام المشّتتات إلى مخاطر صحية نتيجة 	 
ض لهذه المواد الكيميائية واختالط المنّظفات مع  التعرُّ

النفط )ليفي وناسيتا، 2011(.

ض للنفط الخام ساًما لنظام 	  ُيمِكن أن يكون التعرُّ
الغدد الصّماء لدى البشر وأن َيْقَطع عملية التمثيل 
الغذائي لبعض الهرمونات )برييز-كداهيا وآخرون، 

.)2007

Image: © Daniel Beltrá / Greenpeace 

5.0
المخاطر الصحية
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ُب التقييم الطيب لألشخاص الذين تعّرضوا للتسّرب 	  يتطلَّ
ل وإجراء فحٍص  النفطي معرفة التاريخ الطيب المَفصَّ

سريرّي إلى جانب اختبارات ِمخربّية محّددة )ليفي وناسيتا، 
ا منذ سّت سنوات  2011(. يشهد اليمن نزاًعا مسّلًحا ُمستمرًّ

وأزمة إنسانية )هيومن رايتس ووتش، 2021( دخَلت 
حالًيا عامها السابع. وال بّد من التساؤل هّما إذا كان 

ض الحاد والمزمن للنفط  الربوتوكول الطيّب لتقييم التعرُّ
ًرا أم ال، فضاًل عّما إذا كان العّمال  ب متوفِّ الخام الُمتسرِّ
والمتضّررون سيحصلون على الرعاية الطبية المناسبة.

ثرَيت مخاوف بشأن تزويد العمال والسكان المحليني، 	 
ُ
أ

ب من خزان صافر العائم  الذين قد يحتّكون بالنفط الُمتسرِّ
والذين يشاركون في محاولة إزالة النفط من الشواطئ 

أو الحيوانات البحرية، بمعّدات الحماية الشخصية المناسبة.

ر أدّلٌة كافية لتقييم اآلثار الُمحتَملة على 	  ال تتوفَّ
صّحة اإلنسان نتيجة استهالك المأكوالت البحرية 

دة الحلقات  الملّوَثة بالهيدروكربونات العطرية المتعدِّ
ل الهيدروكربونات  ل بعد تحلُّ أو المرّكبات اليت تتشكَّ

العطرية المتعّددة الحلقات جزئًيا بفعل األشّعة ما فوق 
البنفسجّية )برينشتاين وآخرون، 2020(.

ض لتلّوث الهواء في القسم الثاني أعاله.	  تّم تناول التعرُّ

Image: © Sean Gardner / Greenpeace Image: © Giorgos Moutafis / Greenpeace 
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ستكون التأثريات االقتصادية ُمكِلفة على تجارة الشحن 	 
د اإلغالق  العالمية اليت تمّر عرب قناة السويس، إذ سُيولِّ

المؤّقت لمسارات الشحن الدولية عرب قناة السويس 
تداعياٍت على االقتصاد العالمي. ومن األمثلة على 

التعطيل الُمحتَمل هو تِبعات اعرتاض سفينة الحاويات 
"إيفر غيفن" لقناة السويس طوال 6 أّيام، حيُث ُيقال 

َفت التجارة عرب القناة حوالى 9.6 مليارات دوالر  إّنها كلَّ
أمريكي يومًيا. ويمّر نحو ٪12 من التجارة العالمية عرب 

قناة السويس بشكٍل يومّي )روسون، 2021(.

قد يحُصل مزيٌد من التعطيل في مسارات الشحن عرب 	 
ق ) ُهوِين وآخرون، 2021( مضيق باب المندب الضيِّ

ُتعّد السياحة في البحر األحمر المتعّلقة بالشعاب 	 
ا من العائدات االقتصادية للكثري من  المرجانية جزًءا مهمًّ
دول البحر األحمر، وال سيما في الجزء الشمالي من البحر 

األحمر على الساحل المصري، غري أّن المملكة العربية 
السعودية وَضَعت ُخطًطا بشأن زيادة السياحة الساحلية 

د التلوث النفطي هذه  بحلول العام 2030، وقد ُيهدِّ
الُخطط )فاين وآخرون، 2019(. ووضع اليمن كذلك 

خطًطا لتطوير أعمال السياحة البيئية المستدامة 
)الجمهورية اليمنية، 2017(.

َث  ب أن ُيلوِّ بإمكان النفط المتسرِّ
المياه على مساحة شاسعة من 

الجهة الجنوبية للبحر األحمر، ورّبما 
على مساحة أوسع من الجهة 

ر بشّدة 
ِّ
الشمالية، األمر الذي سيؤث

على المجتمعات الساحلية ذات 
الدخل المنخفض.

تم تخمني قيمة النُّظم اإليكولوجية البحرية والساحلية 	 
في اليمن - ومن ضمنها الشعاب المرجانية وأشجار 

المانغروف وأعشاب البحر وأماكن تعشيش السالحف 
- بحوالى 541 مليون دوالر أمريكي. ُتعترَب هذه النظم 

ضة للخطر بِفعل األنشطة  اإليكولوجية أساًسا ُمعرَّ
البشرية المختلفة، ولكّن التسّرب النفطي من شأنه أن 

ُيلِحق أضراًرا جسيمة بهذه البيئات ويؤّدي إلى تدهوِرها 
)الجمهورية اليمنية، 2017(.

وضع اليمن خطًطا لتعزيز السياحة البيئية في 	 
مناطقه الساحلية وجُزِره )الجمهورية اليمنية، 2017(، إاّل 

أّن أّي شكٍل من أشكال التلّوث المرتبط بالنفط سُيعيق 
تلك الُخطط.

ب؛ تتمّتع 	  ستتأّثر مفارخ األسماك التقليدية بالتسرُّ
مفارخ األسماك على سواحل المملكة العربية 

السعودية بقيمة إجمالية صافية )تم تقديرها في العام 
2012( تبُلغ حوالى 111 مليون ريال سعودي )29.6 

ض  مليون دوالر أمريكي( )جني وآخرون، 2012(. قد ُيعرِّ
ب النفط ُسُبل المعيشة والمداخيل للخطر في  تسرُّ

المملكة العربية السعودية - فضاًل عن الدول المجاورة، 
ومن ضمنها اليمن والسودان وإريرتيا - حيث سُتغَلق 

مفارخ األسماك بسبب التلّوث النفطي.

6.0
المخاطر 

االقتصادية
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