األربعاء  8نيسان  2015العدد 2561

PRIVATE SECTOR
تجارة

3

"مضيق باب المندب" .ثالث كلمات تغني عن الكثير من آراء الخبراء االستراتيجيين والمحللين السياسيين
واالقتصاديين في ما يتعلق باألحداث الجارية في اليمن وانعكاساتها على المنطقة والعالم .ثالث كلمات
تكفي لكي نفهم حجم المأساة التي نعيشها جميعا بمجرد البحث عن أصل الكلمات ومعانيها...

باب المندب ...لبنان ليس بعيدًا جدًا
رضا صوايا
يـ ـ ــرجـ ـ ــع الـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــض أصـ ـ ـ ـ ــل ال ـت ـس ـم ـي ــة
ال ـتــاري ـخ ـيــة ملـضـيــق ب ــاب امل ـن ــدب الــى
اللغة السبئية الحميرية ،بما يعني
"العبور واالنتقال" .وهنالك رأي يقول
إنـ ــه س ـم ــي "بـ ـ ــاب امل ـ ـنـ ــدب" ،م ــن "ن ــدب
املوتى" ويربطه بعبور األحباش الى
ال ـي ـمــن .أو بـحـســب رواي ـ ــة أخـ ــرى ألن
العرب قديمًا كانوا اذا غــزوا األفارقة
وسبوا بناتهم واستعبدوا أوالدهــم،
ينقلونهم الــى الـجــزيــرة العربية عبر
هــذا املـضـيــق ،فكانت أمـهــات السبايا
يـبـكــن ويـنــدبــن عـلــى ف ـقــدان أوالده ــن
هناك.
كما أن هناك أسطورة أخرى تقول إن
سبب التسمية يعود الى الذين غرقوا
في البحر بسبب هــزة أرضية فصلت
بني قارتي آسيا وأفريقيا .أما املضيق،
فــاســم مـكــان مــن ض ــاق ،يعني إضــافــة
الى مجرى ماء ضيق بني قطعتني من
األرض ،ما ضاق واشتد من األمور.
بعيدًا عن الشروحات اللغوية وربطًا
ب ـ ــاألح ـ ــداث ال ـ ــدائ ـ ــرة ح ــال ـي ــا فـ ــي تـلــك
املنطقة من العالم ،يبدو استنادًا الى
هذه املعاني أنه كلما "ضاق" األمر في
اليمن كــان هناك "عبور وانتقال" الى
مرحلة جديدة ،وأن الهزة التي فصلت
فــي مــا مـضــى بــن أفــريـقـيــا وآس ـيــا ما
زالت ارتداداتها مستمرة حتى اليوم.

أهمية استراتيجية
تكمن أهمية "مضيق باب املندب" في
أنه أحد أهم املمرات املائية في العالم
وأكثرها احتضانًا للسفن ،وهو يصل
ً
البحر األحمر بخليج عدن ،فاصال بني
جيبوتي في أفريقيا واليمن في آسيا،
وتتحكم فيه كل من اليمن وجيبوتي
وأريتريا.
ويـقــدر عــدد السفن الـتــي تمر منه كل
ع ــام ب ـحــوالــي  21أل ــف سـفـيـنــة ،تمثل
حوالي  %7من حجم املالحة العاملية.
ويــرتـبــط وج ــود ب ــاب امل ـنــدب ارتـبــاطــا
وث ـي ـق ــا ب ـق ـن ــاة الـ ـس ــوي ــس وب ـم ـض ـيــق
هـ ــرمـ ــز .وكـ ــانـ ــت أه ـم ـي ــة ب ـ ــاب امل ـن ــدب
محدودة حتى افتتاح قناة السويس
وربط البحر األحمر وما يليه بالبحر
األبـ ـي ــض امل ـت ــوس ــط وعـ ــاملـ ــه ،فـتـحــول
بــالـتــالــي ال ــى أح ــد أه ــم م ـم ــرات النقل
ال ـب ـحــري ب ــن ب ـل ــدان أوروبـ ـ ــا والـبـحــر
امل ـ ـتـ ــوسـ ــط ،ودول املـ ـحـ ـي ــط ال ـه ـن ــدي
وشرقي أفريقيا.
ً
ويـمـثــل املـضـيــق نـعـمــة بــالـنـسـبــة إلــى
قـ ـن ــاة الـ ـس ــوي ــس ،وخ ــاص ــة أن حـجــم
التجارة العاملية املارة بقناة السويس
عبر مضيق بــاب املندب ،ســواء اآلتية
من دول الشمال للجنوب أو من دول
الجنوب للشمال تمثل تقريبًا ما بني
 96الــى  %98مــن حجم التجارة املــارة
بالقناة ،ما يدر على مصر أكثر من 5
مليارات دوالر سنويًا.
وب ـح ـســب ت ـق ــدي ــرات إدارة مـعـلــومــات
الطاقة األميركية في عام  ،2013بلغت
كمية النفط التي عبرت يوميًا مضيق
بــاب املـنــدب قــرابــة  3.8مــايــن برميل
من النفط ،ما يساوي  %6من تجارة
النفط العاملية .ما جعله يحتل املرتبة
ال ـث ــال ـث ــة ع ــامل ـي ــا ب ـع ــد م ـض ـي ــق هــرمــز
ومضيق ملقا ،مــن حيث كمية النفط
ال ـت ــي ت ـع ـبــره ي ــوم ـي ــا .أمـ ــا الـشـحـنــات
ال ـت ـج ــاري ــة الـ ـت ــي ت ـم ــر ع ـب ــر امل ـض ـيــق،
ف ـت ـعــادل ع ـشــرة بــاملـئــة م ــن الـشـحـنــات
التجارية العاملية.
ّ
ويعد املضيق شريانًا حيويًا للتجارة
بالنسبة إلى الدول املطلة على البحر
األحـمــر بــدءًا باليمن ،وانـتـهـ ً
ـاء بمصر
مــرورًا بجيبوتي واريتريا والسودان
وال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة واألردن واسـ ــرائ ـ ـيـ ــل.
وبالتالي فــإن أي تهديد للمالحة في
باب املندب أو قناة السويس ومضيق
هرمز كفيل بتحويل السفن الى رأس

بلغت كمية النفط التي عبرت يوميًا مضيق باب المندب قرابة  3.8ماليين برميل

الرجاء الصالح ،في رحلة قد تستغرق
أسابيع ،وما يستتبع ذلك من ارتفاع
كبير فــي تكاليف والشحن والتأمني
وبالتالي على أسعار البضائع.

زحمة بلدان واقتصاد
ونطرًا الى األهمية البالغة لباب املندب
ف ــإن تـحـقـيــق االس ـت ـق ــرار ف ــي املـنــاطــق
املحيطة به يعد أمرًا جوهريًا بالنسبة
إلى الدول الواقعة على البحر األحمر،
وعلى نحو اكبر للدول الكبرى.
وت ـن ـت ـش ــر فـ ــي م ـض ـي ــق ب ـ ــاب املـ ـن ــدب
الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن األسـ ــاط ـ ـيـ ــل وال ـ ـب ـ ــوارج
الحربية التابعة لــدول أقليمية ودول
كبرى ،إضافة الى احتضان جيبوتي
ألكـبــر قاعدتني فــي أفريقيا للواليات
املتحدة األميركية وفرنسا واملطلتني
على باب املندب .أما إيران واسرائيل ،
فلهما مصلحة شديدة باالنتشار في
هذه املنطقة ،وبحسب تقرير صدر عن
مركز "سـتــراتـفــور" لـلــدراســات األمنية
واالسـتــراتـيـجـيــة ع ــام  2012ف ــإن لكل
م ــن ال ــدول ـت ــن ح ـض ــورا ع ـس ـكــريــا في
إري ـتــريــا .فــإســرائـيــل وح ــدات بحرية
ص ـغ ـيــرة ف ــي أرخ ـب ـيــل ده ـل ــك ومـيـنــاء
م ـص ــوع ،وم ــرك ــز لـلـتـنـصــت ف ــي جـبــال
أمبا سويرا.
من جهتها ،وقعت طهران استنادًا الى
الـتـقــريــر ،اتـفــاقــا مــع أري ـتــريــا تحتفظ
ب ـمــوج ـبــه اي ـ ـ ــران بـ ـق ــوة ع ـس ـكــريــة فــي
أس ــاب ،والـسـبــب الــرسـمــي هــو حماية
املصافي التي توجد في تلك املنطقة.
مــن ناحية أخ ــرى ،دخـلــت تركيا على
خ ــط الـتـنــافــس ف ــي ه ــذه املـنـطـقــة ،وال
سيما في الصومال ،من بوابة النشاط
االقـ ـتـ ـص ــادي واالنـ ـس ــان ــي واإلغ ــاث ــي،
وهـ ـ ــذا م ــا ي ـف ـســر ال ـ ــزي ـ ــارات امل ـت ـك ــررة
للرئيس التركي رجــب طيب أردوغــان
الــى الصومال أكــان في أغسطس عام
 2011حني كان رئيسًا للوزراء ،أو في
ك ــان ــون ال ـثــانــي/ي ـنــايــر امل ــاض ــي .وقــد
تـمـكـنــت ش ــرك ــة تــرك ـيــة م ــن ال ـف ــوز في
أيـلــول/سـبـتـمـبــر  2014بـعـقــد إلدارة
م ـي ـنــاء م ـقــدي ـشــو ل ـع ـشــريــن ع ــام ــا ،ما
يرسخ ويعزز النفزذ التركي في هذه
املنطقة.
وف ــي أواخ ـ ــر ع ــام  ،2014ع ـقــدت دول ــة
اإلمـ ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة امل ـت ـح ــدة اتـفــاقـيــة
عسكرية مــع الـصــومــال بهدف تعزيز
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون الـ ـثـ ـن ــائ ــي ف ـ ــي "ال ـ ـش ـ ــؤون
العسكرية بني البلدين".

اليمن الخاسر األكبر
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ث ـ ــروة ال ـي ـم ــن مــن

مصادر الطاقة تعد محدودة جــدا ،إذ
النفط بنحو
يقدر إنتاجه الحالي من
ً
 130ألــف برميل يوميًا مقارنة ب ـ 9.5
مــايــن برميل تنتجه الـسـعــوديــة كل
ي ــوم ،إال أن ــه يـبـقــى املـتــأثــر واملـتـضــرر
األك ـبــر مــن اس ـت ـمــرار ال ـحــرب فـيــه بما

تأزم الوضع العسكري في
اليمن والخليج بما يؤدي لعرقلة حركة
المالحة في باب المندب سيجعل لبنان
جزيرة معزولة عن محيطها
سيزيد من مشاكل الفقر املزمنة التي
يعانيها أصال ،وغياب فرص التنمية
إضافة الى حرمانه املزيد من عائداته
النفطية التي تراجعت من  2.7مليار
دوالر فــي ع ــام  ،2013ال ــى  1.7مليار
دوالر فــي ع ــام  2014بسبب الـتــراجــع
املستمر في اإلنتاج والتصدير.
وتـ ـق ــدر ال ـخ ـس ــائ ــر ال ـت ــي سـيـتـكـبــدهــا
الـيـمــن ب ـح ــدود  5م ـل ـيــارات دوالر من
عـ ـ ــائـ ـ ــدات تـ ـص ــدي ــر الـ ـنـ ـف ــط وت ـ ـجـ ــارة

سلع أخــرى فــي حــال تــواصــل األعمال
العسكرية واالضطرابات األمنية.
النفط يترقب
فــي ح ــال وص ــول شـظــايــا ال ـحــرب الــى
مضيق ب ــاب امل ـنــدب ،فـمــن املـتــوقــع أن
تشهد أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا
ب ـس ـبــب الـ ـخ ــوف م ــن ت ــراج ــع اإلن ـت ــاج
وعرقلة نقله الى األسواق العاملية.
أم ـ ـ ـ ــا دول ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج ال ـ ـت ـ ــي ت ـع ـت ـم ــد
اقـتـصــاداتـهــا على نحو رئيسي على
عائدات النفط ،وبنسب تراوح بني 60
الى ً ،%95فإن ارتفاع أسعار النفط لن
يكون نعمة لهذه الــدول ،وخاصة في
حال تطور مجريات األحداث وتعرض
حـ ـق ــول ومـ ـنـ ـش ــآت ن ـف ـط ـيــة س ـع ــودي ــة
العـتــداءات .فاقتصادات دول الخليج
لــن تـكــون بمنأى عــن هــذه الـتـطــورات،
وخصوصًا إذا أخذنا في عني االعتبار
ارتفاع تكاليف العمليات العسكرية،
وعـ ـ ــزوف ال ـس ـي ــاح وامل ـس ـت ـث ـمــريــن عن
التوجه الى هذه الدول.

التأثيرات في لبنان
ب ـعــدمــا اع ـتــرضــت الـ ـص ــادرات الـبــريــة
ل ـل ـم ـن ـت ـجــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ع ـب ــر س ــوري ــا

تـعـقـيــدات وص ـعــوبــات كـبـيــرة نتيجة
ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب الـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــرة ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ،ت ــوج ـه ــت
الصادرات بحرًا نحو الخليج.
وع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن أن االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
اللبناني ال يــزال بمنأى عــن األحــداث
ال ـجــاريــة فــي الـيـمــن نـظـرًا إل ــى ضعف
ال ـعــاقــات االق ـت ـصــاديــة بــن الـبـلــديــن،
ف ــإن أي تـ ــأزم ف ــي ال ــوض ــع الـعـسـكــري
في اليمن والخليج بما قد يؤدي إلى
عرقلة حركة املــاحــة فــي بــاب املندب،
"سـيـجـعــل لـبـنــان جــزيــرة مـعــزولــة عن
محيطها بـكــل مــا للكلمة مــن معنى"
بحسب الخبير االقـتـصــادي الدكتور
إيلي يشوعي.
وي ــرى يشوعي أن التصدير فــي هذه
الحالة سيكون أكثر تعقيدًا وصعوبة
مــن االس ـت ـي ــراد ،ففيما يـبـقــى بــإمـكــان
لبنان االستيراد من أوروبــا وأفريقيا
وآسـ ـي ــا ع ـبــر خ ـط ــوط ب ـحــريــة أخـ ــرى،
إال أن ــه سيجد صـعــوبــة فــي اسـتـبــدال
زبــائ ـنــه ف ــي الـخـلـيــج بــزبــائــن آخــريــن.
فمن السهل أن تكون زبونًا ،ولكن من
الصعب أن تجد زبونا.
لـ ــذلـ ــك يـ ــدعـ ــو يـ ـش ــوع ــي ال ـ ـ ــى اب ـت ـك ــار
سياسات داخلية لالقتصاد اللبناني
ال ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ال ـت ـص ــدي ــر ،ب ــل عـلــى
تحريك العجلة االقتصادية محليًا عبر
تطبيق قــانــون الشراكة بــن القطاعني
العام والخاص ،وتخلي الدولة من دون
بيع عن كل الخدمات العامة وبتحرير
ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي لـبـضـعــة م ـل ـي ــارات من
ال ـ ـ ــدوالرات ال ـتــي األم ـ ــوال يعقمها في
صـنــاديـقــه لــاس ـت ـمــرار بتثبيت سعر
صرف الليرة.
أم ــا عـمـيــد الـصـنــاعـيــن ج ــاك ص ــراف،
وعـلــى الـعـكــس مــن يـشــوعــي ،ف ــرأى أن
املشكلة األكبر ستكون على الــواردات
ال ع ـلــى ال ـ ـصـ ــادرات م ــا سـ ـي ــؤدي الــى
ارتفاع الكلفة.
وف ــي مــا يتعلق ب ــاالم ــدادات النفطية
وتــأثـيــرهــا فــي لبنان فــي حــال تعرقل
مــرور ناقالت النفط عبر مضيق باب
امل ـنــدب أك ــد كــل مــن يـشــوعــي وص ــراف
أنه ما من خوف في هذا املجال ،نظرًا
إلم ـك ــان ـي ــة ج ـل ــب ال ـن ـف ــط م ــن م ـص ــادر
أخـ ــرى ،وخ ــاص ــة أن ال ـس ــوق اس ـتــورد
كثيرًا من إيطاليا في السنة املاضية،
حـيــث ي ـجــري تـكــريــر الـنـفــط وإرســالــه
إلينا.
خ ـ ـتـ ــامـ ــا ،وبـ ـ ــال ـ ـ ـعـ ـ ــودة الـ ـ ـ ــى املـ ـع ــان ــي
اللغوية ،نــرجــو أن يـكــون بــاب املندب
ج ـســر "ع ـب ــور وان ـت ـق ــال" ن ـحــو ال ـســام
والرفاهية واالسـتـقــرار للمنطقة بدل
أن يكون مصدر ندب.

