
القاهرة )1 أبريل 2014(

رئيس الوزراء، السيد: إبراهيم محلب

تحية طيبة وبعد

تناولــت مؤخــراً بعــض وســائل اإلعــام نقاشــاً قامئــاً بــن بعــض الــوزارات واملؤسســات املعنيــة  حــول 

اللجــوء اىل اســتخدام الفحــم كمصــدر بديــل للطاقــة، وذلــك بســبب عــدم انتظــام إمــدادات الغــاز 

الطبيعــي واخــراً إعــان وزيــر الصناعــة والتجــارة الخارجيــة اســتخدام مصانــع األســمنت للفحــم 

بــدءا مــن ســبتمرب 20141. وقــد تــم اتخــاذ هــذا القــرار يف ظــل خــاف قائــم بــن وزارة الصناعــة 

والتجــارة ووزارة البيئــة. 

ــب لكــم هــذا  ــاه، نكت ــا كمجموعــة مــن منظــات املجتمــع املــدين واملوقعــة أدن ــم، فإنن ومــن ث

الخطــاب تعبــراً عــن قلقنــا حــول توجــه وزارة الصناعــة الســتخدام الفحــم كمصــدر بديــل للطاقــة، 

وذلــك بنــاء عــى األســباب التاليــة:

تكمــن الكلفــة الحقيقيــة الســتخدام الفحــم فيــا يســببه مــن أرضار بيئيــة و صحيــة ينجــم عنهــا 

ــعي إيل  ــي تس ــمنت الت ــع األس ــاب مصان ــة أصح ــه رابط ــا تدعي ــس م ــذا عك ــة وه أرضار اقتصادي

ــاز مشــكلة عــدم  ــاً و رسيعــاً إلجتي اســتراد الفحــم. التــى  تدعــي أن الفحــم يشــكل حــاً مضمون

تواجــد الغــاز الطبيعــي بصفــة مســتمرة، مفتقريــن بذلــك إىل رؤيــة موضوعيــة تضــم كل األطــراف 

املعنيــة. 
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ــتراد  ــبب اس ــأذى بس ــيتعرضون ل ــن س ــوزراء ألول م ــس ال ــال مجل ــإن إه ــك، ف ــيل ذل ــاوة ع ع

الفحــم يف مرص،وهــم  املجتمعــات الســكنية والســياحية املحيطــة مبصانــع األســمنت والذيــن 

ــا  ــدة مــن صحتهــم وحياتهــم وم ــع األســمنت املتزاي ــاح مصان ــع مثــن أرب ســيكونون أول مــن يدف

ــر.  ــب عــى املــرض مــن فق يرتت

تســبب عمليــة إحــراق الفحــم تلــوث الهــواء و مــن ثــم إحــداث رضر بالصحــة العامــة، األمــر الــذى 

يــؤدى إىل  انســدادات يف األوعيــة الدمويــة أو الرئتــن وكذلــك الرسطــان. ناهيــك عــن التأثرالســلبي 

عــيل صحــة العــال العاملــن يف املصانــع املســتخدمة للفحــم. هــذا باإلضافــة إيل تــردي وضــع نظــم 

التأمــن الصحــى واألجتاعــى، مــن بــن ســائر حقــوق العــال املنتهكــة، مــا يصعــب عــى العــال 

مواجهــة االثارالصحيــة للفحــم. أمــا عــيل املســتوي البيئــي، فلتــرسب الزئبــق إىل املــاء أثنــاء عمليــة 

غســل الفحــم التأثــر الضــار عــى األســاك وبالتــايل عــى البــر2. هــذا دون ذكــر تأثرهــا الرئيــي 

يف التغّراملناخــي. فوفقــاً لتقريــر صدرمؤخــراً عــن البنــك الــدويل يف ٢٠١٢، ســوف تــؤّدي انبعاثــات 

ثــاين أكســيد الكربــون إىل ارتفــاع درجــة حــرارة األرض بحلــول عــام ٢١٠٠، بشــكل قــد يــؤدي اىل 

ــة  ــات الغذائي ــاض املخزون ــن الحــرارة الشــديدة، وانخف ــك موجــات م ــا يف ذل ــة، مب ــرات كارثي تغي

العامليــة، وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر. ومــن املتوقــع أن تظهــر كل هــذه اآلثــار البيئيــة والصحيــة 

الســلبية خــال ســبع ســنوات منــذ البــدء باســتخدام الفحــم. فــا يــرتدد مــن إمكانيــة تفــادي األثــار 

ــا  ــس له ــارة عــن إدعــاءات لي ــة، هــو عب ــا حديث ــق أســتخدام تكنولوجي ــة الضــارة عــن طري البيئي

ــور  ــول 3.2030 وإذا كان  الدكت ــا بحل ــر هــذه التكنولوجي ــث ســوف تتوف ــن الصحــة، حي أســاس م

منــر فخــري قــد أقــر  التــزام مصانــع األســمنت للمعايــر التــي ســوف تحددهــا وزارة البيئــة، فإننــا 

نــود اإلشــارة إىل  أنــه يف عــام 2009 أخفــق حــوايل7 مصانــع مــن أصــل 16 مصنــع أســمنت يف مــرص 

ــة  ــا الدول ــي اتخذته ــن الخطــوات الت ــا نتســاءل ع ــا يجعلن ــة.4 وهــو م ــر البيئي ــزام باملعاي يف األلت

لضــان التــزام نفــس املصانــع باملعايــر الجديــدة التــي ســتضعها وزارة البيئــة.

ــدة  ــات املتح ــا ،والوالي ــن، أملاني ــتخدام الص ــتمرار اس ــر إيل اس ــذي يش ــر ال ــاء اآلخ ــبة لإلدع بالنس

ــذي  ــدول تتحــرك نحــو األبتعــاد عــن الفحــم، ال ــك ال ــإن تل ــة، ف ــد الطاق ــة، للفحــم لتولي األمريكي

ــدة مــن  ــة املول ــة الشمســية و الطاق ــة، وتتحــول الســتخدام الطاق كان مصدرهــم التاريخــي للطاق

ــة، %61 مــن الطاقــة املســتخدمة يف صناعــة األســمنت  ــات. ففــي صناعــة األســمنت األملاني النفاي

2  حملة مرصيون ضد الفحم، ٢١ نوفمرب ٢٠١٣.

New unabated1 coal is not compatible with keeping global warming below 2°C.” european�„  3

.)climate.org. http://www.europeanclimate.org/documents/nocoal2c.pdf )accessed January 14, 2014

 Y.Askar, P.Jago,M.M.Mourad, and D.Husinigh, „The Cement Industry in Egypt: Challenges  4

and innovative cleaner production solutions”, Production solutions knowledge collaboration and learn�

 .ing for sustainable innovation ERSP�EMSU conference, Del, The Netherlands, October 2010



ــة املســتخدمة يف صناعــة  ــدا، عــام 2009 كانــت %98 مــن الطاق ــات. ويف هولن ــدة مــن النفاي مول

األســمنت مولــدة مــن النفايــات5. والجديــر بالذكــر عــدم الوضــع يف اإلعتبــار إمكانيــات تلــك الــدول 

ــن  ــل وتخزي ــة تســمح باســتراد ونق ــة تحتي ــة يف وجــود بني ــة املتمثل ــات املرصي ــة باالمكاني مقارن

الفحــم .

ــرص  ــدوى وف ــول ج ــاملة ح ــة ش ــات اقتصادي ــود دراس ــدم وج ــل ع ــرار يف ظ ــذا الق ــذ ه ــد أخ لق

اســتقرار أســعار الفحــم أو دراســات بيئيــة حــول أعبــاء وتبعــات اســتخدامه. فنحــن بحاجــة ماســة 

ــن اســتخدام الفحــم هــو  ــدف االســايس م ــة، وإذا كان  اله ــاتنا األقتصادي ــادة النظــر لسياس ايل إع

إيجــاد حــل ملســألة الطاقــة يف صناعــة األســمنت� التــي تعتــرب واحــدة مــن أكــرث الصناعــات ربحيــة، 

ــة  ــى الطاق ــوايئ ع ــاق العش ــنجد  أن اإلنف ــاه � س ــذى تتلق ــايل ال ــم الع ــتوى الدع ــر إىل مس بالنظ

ملصلحــة الصناعــات إىل معــدالت اســتهاك للطاقــة أعــى مــن املتوســط، أو مــا يشــار إليــه باإلفــراط 

يف اســتخدام الطاقــة، حيــث اســتهاك الطاقــة لــكل وحــدة مــن الناتــج االقتصــادي هــي أعــى بـ٤٠٪ 

تقريبــاً. يف إطــار عــدم وجــود خطــة إقتصاديــة تحقــق ا لتنميــة املســتدامة األمــر الــذى ســيؤدى إىل 
املزيــد مــن  األرضار البيئيــة والصحيــة مــا يفاقــم مــن األعبــاء االقتصاديــة .6

ــح لتشــمل  ــة أصحــاب املصال ــي وتقلصــت مظل ــا الحــوار املجتمع ــاب معه ــت الشــفافية و غ غاب

أصحــاب الــركات و املصانــع و الــوزارات املعنيــة فقــط، دون متثيــل املواطــن املــرصي الــذي ســوف 

يتحمــل هــذا العــبء. ويتــم النظــر يف هــذا القــرار يف ظــل غيــاب وجــود برملــان شــعبى يعكــس 

وميثــل فئــات الشــعب املختلفــة، فابــد مــن وجــود حــوار مجتمعــي موســع يشــارك فيــه االحــزاب 

السياســية حــول تفكــر الحكومــة يف اســتخدام الفحــم كمصــدر للطاقــة والــذي مــن شــأنه تغيــر 

خريطــة الطاقــة والصحــة والوضــع البيئــي ككل ويشــارك فيــه االحــزاب السياســية، واملجموعــات 

والحــركات االجتاعيــة، والبيئيــن املتخصصــن، والنقابــات العاليــة، ونقابــة األطبــاء. 

و اخــراً،  نحــن كمجموعــة مــن منظــات املجتمــع املــدين املهتمــة باألمــر نطالــب مجلــس الــوزراء 

أن يعيــد النظــر يف هــذا القــرار مــع الوضــع يف األعتبــار كل األطــراف املعنيــة، حيــث أن مثــل ذلــك 

ــة  ــاب صح ــيل حس ــك ع ــمنت، وذل ــاب رشكات األس ــن أصح ــة م ــداف مجموع ــق أه ــرار يحق الق

املرصيــن وحقهــم واألجيــال القادمــة يف بيئــة نظيفــة. 

املوقعون:
املركز املرصي لاصاح املدين و التريعي	 

الجمعية املرصية للحقوق الجاعية	 

املركز املرصي للحقوق األقتصادية و االجتاعية	 

عمرو شوري، عضو مجلس إدارة نقابة األطباء	 

بيان صحفي ملجموعة مرصيون ضد الفحم  5

باسم فتوح ولورا القاطري، „دعم مايل للطاقة يف العامل العريب”، تقرير التنمية اإلنسانية العربية”، سلسلة أوراق   6

UNDP،http://www.arab�hdr.org/publications/other/ahdrps/Ener� ٢٠١٢، برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ  بحثية،

gy%20Subsidies�Fattouh&Katiri�Ar.pdf


