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تقرير

مــرمي  تقريــر/  »األمنــاء« 
بارحمة:

ميتد خط أنبــوب النفط مبحافظة 

شــبوة قطاع 4 من حقول النفط غرب 

التصدير يف ميناء  عياد إىل خزانــات 

النشــمية الواقع عــى البحر العريب, 

وتعاين عدد من مديريات شــبوة, التي 

مير فيها األنبوب املتهالك، من ترسبات 

نفطيــة كارثية, متتد وتتســع رقعة 

شاسعة  ملســافات  النفطي  الترسيب 

عى امتــداد األنبوب النفطي بشــكل 

مستمر, مام تســبب بآثار مدمرة عى 

الواقعة  الســكانية  واملجتمعات  البيئة 

عى امتداده.

املواطنني يف مدينة  وشكا عدد من 

عزان مبديرية ميفعة يف شبوة ترسب 

أنبــوب النفط الذي تســبب يف تلوث 

نفطي آلبــار املياه الجوفيــة والغيول 

السطحية, واختلط مبياه الرشب ومياه 

عى  قادرين  غــر  فأصبحوا  اآلبــار, 

استخدام املياه بســبب التلوث النفطي 

وأصبحوا  واملزارع,  األشــجار  فجفت 

يشــرون امليــاه عرب صهريــج املياه 

)الوايــت أو البوزة( مــن خارج مدينة 

عزان.

وأفــاد املواطنــون أنهــم توجهوا 

بشــكواهم إىل عدة جهات رسمية إال 

أنهم مل تتجــاوب معهم. بل إن الصمت 

يطبق عى قيادة الســلطات اإلخوانية 

بشــبوة وكأن هذه الكارثة البيئية التي 

تهدد حياة الناس والزراعة واملوايش ال 

تعنيهم.

املواطــن مهدي طالب ســامل، من 

ســكان مدينة عزان مفــرق الحوطة، 

بيئية بكل  نعانيه كارثــة  قال: »مــا 

املقاييــس فقد اختلطت ميــاه اآلبار 

بالنفــط املتــرسب لجــوف األرض, 

واألرايض الزراعية”. موضحا أنه “عند 

تشــغيل الغطاســات الخاصة ببرئه, 

ملدة ساعتني وما  يعمل  الغطاس  يظل 

زال املــاء يخرج غر نقي وملوث لونه 

اآلبار  مياه  وتبدأ عملية تغر  أســود, 

بتغر طعمها ثم لونها”.

وأكد أن “املاء بهــذه الحالة أصبح 

أو  اإلنساين  لالســتخدام  صالح  غر 

االشــجار”،  ري  حتى  أو  الحيــواين 

مشــرا إىل أن: »قيــادة املحافظة مل 

تحرك ســاكنا تجاه توسع رقعة هذه 

الكارثة التــي حلت باملنطقة, ووصلت 

لســكان مدينة عزان التي مير أنبوب 

النفط فيها”.

الترسب كارثــة بيئية  ويعد هــذا 

كبرة يف منطقة عــزان, التي تعتمد 

عى اآلبار الجوفيــة القريبة, ويوجد 

أكرث من 500 بــرئ جوفية يف املدينة 

الرشب  الســكان يف  يعتمدون عليها 

وري املزارع وتربية املاشــية، عام أن 

املسافة بني أنبوب النفط وآبار األهايل 

كبــرة وواســعة, ولكن مــع زيادة 

ترسيــب األنبوب املتهالــك يف باطن 

األرض وصلت إىل آبارهم.

وحبان  الروضة  مديريتــا  وتعاين 

2020م من ترسب هائل  مند فربايــر 

يف انبوب النفط الخام الذي مير فيها 

الخام املترسب من  النفط  انترش  حيث 

األنبــوب يف بطون األودية واألرايض 

الزراعية واختلط مبياه الرشب الطبيعية 

ومياه اآلبار.

وكشف تقرير للهيئة العامة لحامية 

مديرية  يف  الخام  النفط  انتشار  البيئة 

حبان داخل األرايض الزراعية, واملحاذية 

لها وعى مجاري الســيول بطول كيلو 

وبعمــق مــر يف األرض مــن مركز 

النفط  انتشار ترسب  أن  الترسيب. كام 

يف مديريــة الروضة واختلط مبصادر 

مياه الرشب فيهــا واألرايض الزراعية 

وتعمق فيها بحــدود 2 مر يف األرض 

نتيجة اإلهامل يف رسعة نقل املخلفات 

كام أن هناك مخلفات مر عليها أكرث من 

عام دون إزالتها.

وأفاد عدد من األهايل أنهم تواصلوا 

لالســتثامرات  اليمنية   الرشكــة  مع 

النفطية واملعدنية، وهي رشكة حكومية 

مينيــة، بالكارثة التــي تهددهم, لنقل 

املخلفات وإصالح أو اســتبدال األنبوب 

الــذي مىض عليه أكرث مــن 30 عاما, 

ولكن دون جدوى يف ظل صمت رسمي 

اإلخوان  ســلطات  قيــادة  من  مطبق 

بشبوة.

للجهات  مطالبتهم  األهــايل  وجدد 

تغير  رسعة  والحكوميــة  الرســمية 

األنبوب أو صيانتــه ووضع املعالجات 

البيئية آلثار هذه الترسبات ومعالجتها 

بطرق علميــة وبيئية صحيحة ورسعة 

تاليف اآلثار الســلبية عى حياة الناس 

واحتواء  والبيئة،  واملــوايش  والزراعة 

الكارثــة البيئة ووضــع معالجات لها 

وتعويض املترضرين.

هي  ميدانيــة  دراســة  وكشــفت 

أولتارا  رشكة  أجرتها  نوعها  من  األوىل 

Ultare con�  الرومانية لالستشــارات

sulting يف نوفمرب 2020م, تم خاللها 

غيل  )لهية،  متعددة  مناطق  إىل  النزول 

بن حبتــور، متوره وغرها( بشــبوة 

التي مير بها أنبــوب التصدير النفطي, 

لدراسة التلوث النفطي.

وكشفت الدراســة أن التلوث شديد 

متكررة،  وبصفــة  كبــرة  وبكميات 

وكل القياســات الخاصــة بذلــك تدل 

عى آثار تلوث كبــرة تتمثل يف زيادة 

املحتــوى النفطي يف الربــة وزيادة 

الربة وكذا يف  امللوحة واألمــالح يف 

مياه غيول  للرشب من  املخصصة  املياه 

ســطحية ومياه تحت ســطحية، مام 

تسبب يف أرضار بالغة بالبيئة املحيطة 

به من نباتيــة وحيوانيــة وكذا تأثر 

مجتمعي سلبي للغاية من أجل الحفاظ 

عى البيئية.

احرام  رضورة  الدراســة  وأكــدت 

يف  تقطن  التي  الســكانية  املجتمعات 

معيشــتها  يف  وتعتمد  املديريات  هذه 

عى الزراعة وتربية الحيوانات واملراعي 

يف املنطقة.

التي حملت عنوان  الدراسة  وطالبت 

»التلوث البيئــي النفطي وآثاره املدمرة 

عى البيئــة يف اليمــن« إيقاف ضخ 

النفط يف أنبــوب النفط املتهالك املمتد 

قطاع 4 من )غرب عياد- ميناء النشيمة 

نظــرًا للتلوث البيئــي الكبر واملتكرر, 

والقيام بصيانة كاملة لألنبوب, والعمل 

بحامية  الكفيلــة  الســبل  إيجاد  عى 

البيئة خالل مراحــل الصناعة النفطية 

مبا فيها النقل مــن أجل الحفاظ عى 

الســكانية  املجتمعات  البيئية واحرام 

التي تقطن يف هــذه املديريات وتعتمد 

وتربية  الزراعــة  عى  معيشــتها  يف 

الحيوانات واملراعي باملنطقة.

كــام دعت الدراســة التــي أعدها 

النفط  مجــال  يف  مينيــون  باحثون 

واملعادن عرب رشكة “أولتارا”، إىل رسعة 

تاليف اآلثار السلبية عى املجتمع، وعى 

الزراعة، ومنع التسبب يف اختالل بيئي 

من الصعب الســيطرة عليه, وال ميكن 

الدراســة  تالفيه مســتقباًل, وطالبت 

الجيولوجيان  الخبــران  بها  قام  التي 

الدكتور عبد الغنــي جغامن، والدكتور 

عبد املنعم مرصاص حبتور، األكادميي 

يف كلية النفط واملعادن بشــبوة، بأن 

والســلطات  الحكومية  الجهات  تأخذ 

الجد،  محمــل  عى  الدراســة  املحلية 

وتلزم الــرشكات العاملة مبعالجة هذه 

الترسبات بنظام علمي دقيق.

وخلصت الدراسة إىل عدة توصيات، 

من أهمها وقف ضخ النفط عرب األنبوب، 

والقيام بصيانــة كاملة، وضامن عدم 

حدوث أي ترسب مســتقباًل، والتعاقد 

املخلفات  مع رشكات متخصصة إلزالة 

املتــرضرة، وبطريقة  املناطــق  مــن 

الحيوية  بالطرق  ومعالجتهــا  علمية، 

والبيولوجية.

كام أوصت الدراسة بإدراج ترشيعات 

يف  القانونية  البيئيــة  للرقابة  خاصة 

الرشكات،  اإلنتاج مع  واتفاقيات  عقود 

لتفعيل  صارمة  ورقابة  رشوط  وفرض 

الرقابــة البيئــة والســالمة الصحية 

والبيئية، والحد من التلوث بكافة أنواعه 

يف مناطق االمتياز، داعــةً إىل “إلزام 

الرشكات املســتخدمة واملالكة لألنبوب 

بتطبيق كافة املعايــر الفنية الدولية، 

وتقديــم دراســات متكاملــة تخص 

السالمة الصحية والبيئية قبل تنفيذ أي 

مرشوع, ورضورة تنفيذ برنامج عاجل 

للمجتمعات  البيئية  املشــاكل  ملعالجة 

املترضرة، وتكييف الترشيعات الوطنية، 

البيئي  األثر  بدراســة  الرشكات  وإلزام 

واالجتامعي لكافة أنشطتها يف مناطق 

االمتيــاز، ومراجعتها بشــكل دوري، 

واعتامدها من الجهات املختصة.

الجديــر ذكــره أن رقعــة الترسب 

النفطــي عى امتداد انبــوب التصدير 

قطاع 4 من غرب منطقة عياد إىل ميناء 

النشمية بالبحر العريب بدأت تتسع عى 

انشــأوه  تم  الذي  النفط  انبوب  امتداد 

اليمنية  الرشكة  ومتلكــه  1987م  عام 

وهي رشكة حكوميــة ومل يتم ترميمه 

أو صيانته أو تبديله منذ أنشاؤه دون أن 

يلمس املواطنون تحرك فعيل وجاد من 

قيادات سلطة شبوة اإلخوانية.

يف ظل �سمت مريب من قيادة �سلطة الإخوان..
كارثة بيئية خطرية تت�شع رقعتها اإىل عزان وتهدد حياة النا�س والبيئة ب�شبوة

الت�شرب النفطي ب�شبوة يهدد حياة النا�س والبيئة
الأهايل يطالبون �شرعة تغيري الأنبوب اأو �شيانته وو�شع معاجلات بيئية لآثار الت�شربات

دراســة ميدانيــة تطالــب بإيقاف 
ضخ النفط بأنبــوب النفط المتهالك 

وإيجاد سبل كفيلة لحماية البيئة

دراســة ميدانيــة تطالــب بإيقاف 
ضخ النفط بأنبــوب النفط المتهالك 

وإيجاد سبل كفيلة لحماية البيئة


