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سفينة صافر
كابوس يهدد آخر النظم البيئية للشعاب المرجانية

محمد الحداد

حذر فريق من العلماء من كارثة 
التسريب  بسبب  محتملة  بيئية 
النفطي من ناقلة النفط »صافر« 
قــبــالــة مــيــنــاء الـــحـــديـــدة فـــي الــيــمــن الـــذي 
الــدراســة  وفـــي  الــحــوثــيــون.  عليه  يسيطر 
الــثــاثــاء 15 ديسمبر/  الــتــي نــشــرت يـــوم 
 Frontiers in مـــجـــلـــة  فــــي  األّول  كــــانــــون 
Marine Science، دعا الباحثون إلى اتخاذ 
إجــراء عاجل إلزالــة النفط من الناقلة غير 
النشطة في البحر األحمر، والتي تحتوي 
النفط.  مــن  يــقــارب مليون برميل  مــا  على 
تـــقـــول الــــدراســــة إن الـــوقـــت قـــد حــــان ملنع 
حدوث »دمار هائل« ُمحتَمل ملياه املنطقة 
وســبــل عيش وصــحــة مــايــن األشــخــاص 
الذين يعيشون في ستة بلدان على طول 

ساحلي البحر األحمر. 
وطــبــقــا لــلــنــتــائــج، إذا حـــدث تــســرب نفطي 
التيارات  عبر  النفط  سينتشر  الناقلة،  من 
أحد  املــرجــانــيــة،  الــشــعــاب  لتدمير  البحرية 
أهم موارد املحيطات العاملية. ومن املتوقع 
أن تكون الشعاب املرجانية في شمال البحر 
األحــمــر وخليج العقبة مــن بــن آخــر النظم 
البيئية للشعاب املرجانية في العالم للبقاء 

)Getty( سيؤدي التسرب المحتمل إلى تدمير سبل عيش الصيادين وإفساد الشواطئ ألميال عديدة

فــي الــعــقــود الــقــادمــة فــي مــواجــهــة تأثيرات 
ــي 24 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن  تــغــيــر املــــنــــاخ. وفــ
الحوثين  أن  املتحدة  األمــم  أعلنت  الثاني، 
التابعن  الــخــبــراء  مــن  لفريق  سيسمحون 
ــــاح  ــة لــلــتــفــتــيــش وإصــ ــيــ لــلــمــنــظــمــة الــــدولــ
الــســفــيــنــة املـــهـــجـــورة مــنــذ ســـنـــوات، والــتــي 

تستخدم كمنصة تخزين نفطي عائمة. 
ــم تــخــضــع الــســفــيــنــة ألي صـــيـــانـــة مــنــذ  لــ
2015، أي منذ تدخل التحالف الذي تقوده 
الــســعــوديــة فــي الــيــمــن، مــا أدى إلـــى تآكل 
تعرضت  كــمــا  السفينة.  هيكل  مــن  أجــــزاء 
املاضي لحدوث  أيــار  مايو/  في  السفينة 
تسريب للمياه في غرفة املحرك، ولوحظ 
السفينة،  محيط  فــي  نفطية  بــقــع  وجـــود 
ــرًا على  ـ

ّ
وهــــو مـــا يــعــتــبــره املـــؤلـــفـــون مـــؤش

مـــدى خـــطـــورة املـــوقـــف وحــتــمــيــة الــتــدخــل 
لتافي حدوث كارثة بيئية.

املرجانية  الشعاب  أن  الباحثون  وأوضــح 
في شمال البحر األحمر فريدة من نوعها، 
كــونــهــا تــعــيــش فـــي مـــيـــاه أكـــثـــر دفـــئـــا من 
درجــات حــرارة املحيطات الحالية، والتي 
الـــحـــرارة فيها مرتفعة  أصــبــحــت درجــــات 
للغاية بحيث يتعذر على معظم الشعاب 
املــرجــانــيــة تــحــمــلــهــا، كــمــا هـــو الـــحـــال في 
السواحل  قبالة  الكبير  املرجاني  الحاجز 

ــــر مــن  ــثـ ــ ــعـــــرض أكـ ــ ــيــــث تـ ــة، حــ ــيـــ ــرالـــ األســـــتـــ
موجات  بسبب  للتدهور  الحاجز  نصف 
الحرارة البحرية الناجمة عن تغير املناخ. 
ــعــدُّ األســـمـــاك التي 

ُ
بــاإلضــافــة إلـــى ذلــــك، ت

تــعــيــش عــلــى الـــشـــعـــاب املـــرجـــانـــيـــة قــبــالــة 
األحــمــر مصدرًا  البحر  جــنــوب  فــي  اليمن 

رئيسيا للغذاء لسكان املنطقة.
ــهــــاوس األســـــتـــــاذة  ــنــ تــــقــــول كـــــاريـــــن كــــايــ
والغاف  البحار  علوم  كلية  في  املشاركة 
الجوي بجامعة ستوني بروك األميركية، 
ــة فــــي الــــــدراســــــة، إن  ــاركــ ــشــ والـــبـــاحـــثـــة املــ
الدراسة ركزت بشكل أساسي على الحث 
التسرب  ملنع  موحدة  سياسة  اتباع  على 
نموذجا  الـــدراســـة  تــقــّدم  الــهــائــل.  النفطي 
تشتت  بكيفية  التنبؤ  يمكنه  حــاســوبــّيــا 
النفط إذا تسرب بالفعل. ويظهر النموذج 
أن الـــعـــواقـــب ســتــكــون أكـــثـــر خـــطـــورة إذا 
حدث هذا في فصل الشتاء، بسبب حركة 
انتشار  ستسهل  التي  البحرية  الــتــيــارات 
النفط في غضون 30 يوما بطول سواحل 
الغني  الشمال  في  األحمر، خاصة  البحر 

بالحياة البحرية الفريدة.
ــــس فـــــــي تـــصـــريـــح  ــاويـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــايـ ــ تــــــوضــــــح كـ
ـــــه مـــن املـــرجـــح أن 

َّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن ـــ لـ

عمود  إلــى  النفط  مــزيــج  مكونات  تتغلغل 

املاء وتصل إلى الشعاب املرجانية وتقضي 
املتبقية  الــكــمــيــات  ستتسبب  كــمــا  عــلــيــهــا. 
مـــن الــنــفــط عــلــى الــشــواطــئ املـــجـــاورة بعد 
الشعاب  تأثر  فــي  التنظيف،  إنــهــاء جهود 
املرجانية املتبقية، بالتعرض املزمن للنفط 
فـــي مــوائــلــهــا الــطــبــيــعــيــة. لــيــســت الــشــعــاب 
املــرجــانــيــة وحــدهــا املـــهـــددة، لــكــن األســمــاك 
واملــحــار والــدالفــن والــطــيــور والــعــديــد من 
ض للمرض  ــــرى ســتــتــعــرَّ الــحــيــوانــات األخـ

ضها للتلوث النفطي.  واملوت بعد تعرُّ
ــاك الـــتـــي ســتــنــجــو، فـــإنـــهـــا لــن  ــمــ ــا األســ ــ أمـ
تصبح صالحة لاستهاك. كما سيؤدي 
عيش  سبل  تدمير  إلــى  املحتمل  التسرب 
الـــصـــيـــاديـــن وإفــــســــاد الـــشـــواطـــئ ألمـــيـــال 
عــديــدة مــن خــط الــســاحــل، ومــن ثــم تهديد 
السياحة وتلف محطات التحلية العاملة 

في املنطقة.
تـــشـــدد الـــبـــاحـــثـــة عـــلـــى أنـــــه فــــي الـــظـــروف 
الـــحـــالـــيـــة، فـــإنـــه لــيــس بـــإمـــكـــان الــيــمــنــيــن 
املــســاهــمــة فـــي حـــل األزمــــــة مـــع اســتــمــرار 
الصراع في بلدهم. لذلك »يجب على الدول 
املــجــاورة للبحر األحمر التعاون  األخــرى 
املرجانية  الشعاب  حماية  في  للمساعدة 
التي تمثل موردًا ثمينا مشتركا« بحسب 
الـــدراســـة نــفــســهــا. يــشــدد الــبــاحــثــون على 
ــه يــجــب عــلــى الـــــدول املــحــيــطــة بــالــبــحــر  أنــ
األحــمــر أن تــســاعــد فــي الــضــغــط مــن أجــل 
اتـــخـــاذ إجــــــــراءات عــاجــلــة مـــن قــبــل األمـــم 
 )IMO( املتحدة واملنظمة البحرية الدولية
ــــرور املــــايــــن مــن  إلزالــــــــة الـــنـــفـــط. ومـــــع مـــ
األحمر،  البحر  عبر  يوميا  النفط  براميل 
فيجب صياغة استراتيجية إقليمية ملنع 
على  للحفاظ  واحتوائه  النفطي  التسرب 

النظم البيئية الفريدة في املنطقة.

إذا حدث تسرب نفطي 
من الناقلة، سينتشر 
النفط عبر التيارات 

البحرية لتدمير 
الشعاب املرجانية، 

أحد أهم موارد 
املحيطات العاملية 

■ ■ ■
لم تخضع السفينة 

ألي صيانة منذ 
2015، أي منذ تدخل 
التحالف الذي تقوده 
السعودية في اليمن

■ ■ ■
الشعاب املرجانية في 
شمال البحر األحمر 

فريدة من نوعها، 
كونها تعيش في مياه 
أكثر دفئًا من درجات 

حرارة املحيطات 
الحالية

باختصار

الكارثة وشيكة، إْذ إّن ناقلة النفط »صافر« الموجودة قبالة ميناء الحديدة في اليمن، تحتوي على ما يقارب مليون برميل من 
النفط. وهذا النفط يتسرّب ببطء من »صافر«

هوامش

محمود الرحبي

 الـــحـــزن املــجــتــمــع عــنــد شــيــوع خــبــر إنـــهـــاء طالبة 
ّ

لـــف
 
ً
جامعية مجتهدة حياتها فجأة، بعد أن تركت رسالة

أن  تــريــد  وكــأنــهــا  بــاإلنــكــلــيــزيــة،  أي  األّم،  لغتها  بغير 
الوطني  فقط محيطها  ولــيــس  أجــمــع،  الــعــالــم  تخاطب 
ــة عـــبـــارات صـــادمـــة، كــان  واإلقــلــيــمــي. ضــّمــت الــرســال
إلى  ذاهــبــة  لسُت  »أنــا  قولها  النفس  فــي  أكثرها وقعًا 
 على 

ً
الجحيم، إنما خارجة منه«.. عبارة تحيل مباشرة

الّسارترية  العبارة  إلى  استنادا  االجتماعي،  الجحيم 
»اآلخرون هم الجحيم«.

وإذا اســتــدعــيــنــا أمــــرا فـــي غــايــة األهــمــيــة، أن الــطــالــبــة 
الــجــامــعــيــة كــانــت فــي تــخــصــص عــلــمــي دقــيــق، مــع ما 
أنها  اكتشفنا  ذهــنــي،  واســتــعــداد  تــفــوق  مــن  يتطلبه 
البداية،  منذ  أشواطا،  قطعت  تحصيلها،  في  مجتهدة 
لــلــحــصــول عــلــى مـــؤهـــٍل عــــاٍل يــســمــح لــهــا بـــولـــوج هــذا 
الدافع  والتبس  غمض  فقد  وبذلك  الدقيق.  التخصص 
املباشر إلى إنهاء حياتها بهذه الكيفية الصادمة، وأثار 
مجموعة من األسئلة، إلى جانب أنها صاغت رسالتها 
إملامها كذلك بهذه   على 

ّ
يــُدل الوداعية باإلنكليزية، ما 

اللغة التي استطاعت أن تطّوعها، لتصوغ منها عباراٍت 

تنّم عن تشابك عميق بأسئلة وجودية. ومن تحليالٍت 
راجت عن سبب إقدامها على املوت أنها كانت تعيش 
حالة اكتئاب شديدة الوقع، وهو ما قاله طبيب يعالجها 

في حسابه في »تويتر«، وقد أعلن تعاطفه معها.
من يتمّعن في الكلمات وما وراء معانيها الظاهرة لن 
يفوته االنتباه إلى أن املجتمع وتأويالته وسجونه التي 
تأخذ تمثالٍت وأشكاال عديدة هي كذلك ضمن الدوافع 

»الجحيمي«.  لتوديع هذا العالم الذي وسمته بـ
ــف الــخــبــر ردود أفــعــال كــثــيــرة ومــتــنــوعــة، فكانت 

ّ
خــل

وسائل  تتسيد  غيابها  يــوم  والتحليالت  التعليقات 
امتأل  ناهيك عما  أب،  واتـــس  الــتــواصــل، وخــصــوصــا 
ونقاشات،  أفعال  ردود  من  و»تويتر«  »فيسبوك«  به 
وقد  االستنكار.  أو  التعاطف  أو  باالستغراب  اتسمت 
الــجــزائــري، واسيني األعـــرج، مقاله  الــروائــي  خصص 
األســـبـــوعـــي فـــي صــحــيــفــة الـــقـــدس الــعــربــي لــلــحــادثــة، 
منه  الــذي هربت  والــواقــعــي  النفسي  الجحيم  فيه  دان 
الطالبة إلى هذه النهاية املفجعة. وقد برهن واسيني، 
وهـــو يــفــرد مــقــالــه لــهــذه املـــأســـاة، عــلــى أنـــه مــن صنف 
الحياة، وليس  املتفاعلني مع مختلف نواحي  املثقفني 
يقيم  كــان  وإذا  العاجية.  أبراجهم  في  يعيشون  ممن 
في باريس، فهو ليس منبهرا بالغرب إلى الحد الذي 

يزعم كثيرون، فقد برَهن مجددا على أنه متفاعل مع 
شؤون املجتمعات العربية ومشاغلها وشجونها.

الطالبة  اختارتها  التي  املفجعة  النهاية  تداعيات  مــن 
واسع  نطاق  على  معها  التفاعل  إلــى جانب  لحياتها، 
ابا خصصوا، 

ّ
في وسائل التواصل االجتماعي، أن كت

تحت شعار »منتدى ُعمانيات«، حلقة عالجت دوافع 
االنتحار، ناقشت املوضوع من أكثر من زاوية، ما يؤكد 
 من النوع الذي من شأنه أن يفتح مجاالٍت 

ٌ
أنها مأساة

والــحــارقــة في  املــؤّرقــة  األسئلة  وإثـــارة  للتفاعل،  أكبر 
سبيل البحث عن تفسير وعالج مستقبلي ملثل هذه 

بــوادر  أي  إنهاء حياتها، وخنق  تختار  التي  الــحــاالت 
لألمل في مستقبٍل قّررت أال تعيشه.

على الرغم أن الشابة كانت مفعمة بروح التعلم، فإن 
أن تعّبر  لم تكن تستطيع  يبدو،  الـــروح، على ما  تلك 
ــوار  ــارج األســ عــن مــواهــبــهــا، وتــبــرز شخصيتها خــ
كتبت  كما  الصارمة،  والشروط  حكمة 

ُ
امل االجتماعية 

في رسالتها »ليس مسموحا لي أن أختار من أكون 
.. حــاولــُت أن أحـــارب مــن أجــل الــحــيــاة مـــّرات عــديــدة، 
لــكــنــنــي فــشــلــت«. وكــمــا قـــال جـــبـــران خــلــيــل جــبــران، 
وكأنما يعبر عن حالتها وحالة أشباهها: »ما أقسى 
أن تكون روحــا تريد في جسٍد ال يستطيع«.. فكان 
أن أفصحت الفتاة عن شعورها بتعبيرين موجعني: 
األول من خالل رسالتها التي احتوت عباراٍت صدمت 
شريحة كبيرة من املجتمع، ما كانت لتكتبها بسهولٍة 
لو كانت ال تزال على قيد الحياة، والثاني، الذي كان 
أن تضع حــدا لحياتها  مــداخــلــه،  لـــألول وأحـــد  سببا 
ومستقبلها في واقــٍع لم تكن ترى فيه إال التضييق 
أفضل،  إلــى مستقبل  وتطلعها  روحها  على  الخانق 
فما كان منها إال أن قّررت الهروب بطريقة اليائس من 
كل شيء. لروحها الرحمة والسالم، وألهلها وذويها 

وزمالئها الصبر والسلوان.

هروب مؤلم

وأخيرًا

»أنا لسُت ذاهبة إلى الجحيم، 
إنما خارجة منه«.. عبارة 

تحيل مباشرًة على الجحيم 
االجتماعي
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