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القاهرة ( 1أبريل )2014
رئيس الوزراء ،السيد :إبراهيم محلب
تحية طيبة وبعد
تناولــت مؤخـرا ً بعــض وســائل اإلعــام نقاشـاً قامئـاً بــن بعــض الــوزارات واملؤسســات املعنيــة حــول
اللجــوء اىل اســتخدام الفحــم كمصــدر بديــل للطاقــة ،وذلــك بســبب عــدم انتظــام إمــدادات الغــاز
الطبيعــي واخ ـرا ً إعــان وزيــر الصناعــة والتجــارة الخارجيــة اســتخدام مصانــع األســمنت للفحــم
بــدءا مــن ســبتمرب  .20141وقــد تــم اتخــاذ هــذا الق ـرار يف ظــل خــاف قائــم بــن وزارة الصناعــة
والتجــارة ووزارة البيئــة.
ومــن ثــم ،فإننــا كمجموعــة مــن منظــات املجتمــع املــدين واملوقعــة أدنــاه ،نكتــب لكــم هــذا
الخطــاب تعبـرا ً 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
أرضار اقتصاديــة وهــذا عكــس مــا تدعيــه رابطــة أصحــاب مصانــع األســمنت التــي تســعي إيل
اســترياد الفحــم .التــى تدعــي أن الفحــم يشــكل ح ـاً مضمون ـاً و رسيع ـاً إلجتيــاز مشــكلة عــدم
تواجــد الغــاز الطبيعــي بصفــة مســتمرة ،مفتقريــن بذلــك إىل رؤيــة موضوعيــة تضــم كل األطـراف
املعنيــة.
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عــاوة عــي ذلــك ،فــإن إهــال مجلــس الــوزراء ألول مــن ســيتعرضون لــأذى بســبب اســترياد
الفحــم يف مرص،وهــم املجتمعــات الســكنية والســياحية املحيطــة مبصانــع األســمنت والذيــن
ســيكونون أول مــن يدفــع مثــن أربــاح مصانــع األســمنت املتزايــدة مــن صحتهــم وحياتهــم ومــا
يرتتــب عــى املــرض مــن فقــر.
تســبب عمليــة إحـراق الفحــم تلــوث الهــواء و مــن ثــم إحــداث رضر بالصحــة العامــة ،األمــر الــذى
يــؤدى إىل انســدادات يف األوعيــة الدمويــة أو الرئتــن وكذلــك الرسطــان .ناهيــك عــن التأثريالســلبي
عــي صحــة العــال العاملــن يف املصانــع املســتخدمة للفحــم .هــذا باإلضافــة إيل تــردي وضــع نظــم
التأمــن الصحــى واألجتامعــى ،مــن بــن ســائر حقــوق العــال املنتهكــة ،مــا يصعــب عــى العــال
مواجهــة االثارالصحيــة للفحــم .أمــا عــي املســتوي البيئــي ،فلتــرب الزئبــق إىل املــاء أثنــاء عمليــة
غســل الفحــم التأثــر الضــار عــى األســاك وبالتــايل عــى البــر .2هــذا دون ذكــر تأثريهــا الرئيــي
التغياملناخــي .فوفقـاً لتقريــر صدرمؤخـرا ً عــن البنــك الــدويل يف  ،٢٠١٢ســوف تــؤ ّدي انبعاثــات
يف ّ
ثــاين أكســيد الكربــون إىل ارتفــاع درجــة ح ـرارة األرض بحلــول عــام  ،٢١٠٠بشــكل قــد يــؤدي اىل
تغي ـرات كارثيــة ،مبــا يف ذلــك موجــات مــن الح ـرارة الشــديدة ،وانخفــاض املخزونــات الغذائيــة
العامليــة ،وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر .ومــن املتوقــع أن تظهــر كل هــذه اآلثــار البيئيــة والصحيــة
الســلبية خــال ســبع ســنوات منــذ البــدء باســتخدام الفحــم .فــا يــردد مــن إمكانيــة تفــادي األثــار
البيئيــة الضــارة عــن طريــق أســتخدام تكنولوجيــا حديثــة ،هــو عبــارة عــن إدعــاءات ليــس لهــا
أســاس مــن الصحــة ،حيــث ســوف تتوفــر هــذه التكنولوجيــا بحلــول  3.2030وإذا كان الدكتــور
منــر فخــري قــد أقــر التـزام مصانــع األســمنت للمعايــر التــي ســوف تحددهــا وزارة البيئــة ،فإننــا
نــود اإلشــارة إىل أنــه يف عــام  2009أخفــق حــوايل 7مصانــع مــن أصــل  16مصنــع أســمنت يف مــر
يف األلت ـزام باملعايــر البيئيــة 4.وهــو مــا يجعلنــا نتســاءل عــن الخطــوات التــي اتخذتهــا الدولــة
لضــان التـزام نفــس املصانــع باملعايــر الجديــدة التــي ســتضعها وزارة البيئــة.
بالنســبة لإلدعــاء اآلخــر الــذي يشــر إيل اســتمرار اســتخدام الصــن ،أملانيــا ،والواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،للفحــم لتوليــد الطاقــة ،فــإن تلــك الــدول تتحــرك نحــو األبتعــاد عــن الفحــم ،الــذي
كان مصدرهــم التاريخــي للطاقــة ،وتتحــول الســتخدام الطاقــة الشمســية و الطاقــة املولــدة مــن
النفايــات .ففــي صناعــة األســمنت األملانيــة 61% ،مــن الطاقــة املســتخدمة يف صناعــة األســمنت
حملة مرصيون ضد الفحم ٢١ ،نوفمرب .٢٠١٣
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مولــدة مــن النفايــات .ويف هولنــدا ،عــام  2009كانــت  98%مــن الطاقــة املســتخدمة يف صناعــة
األســمنت مولــدة مــن النفايــات .5والجديــر بالذكــر عــدم الوضــع يف اإلعتبــار إمكانيــات تلــك الــدول
مقارنــة باالمكانيــات املرصيــة املتمثلــة يف وجــود بنيــة تحتيــة تســمح باســترياد ونقــل وتخزيــن
الفحــم .
لقــد أخــذ هــذا القــرار يف ظــل عــدم وجــود دراســات اقتصاديــة شــاملة حــول جــدوى وفــرص
اســتقرار أســعار الفحــم أو دراســات بيئيــة حــول أعبــاء وتبعــات اســتخدامه .فنحــن بحاجــة ماســة
ايل إعــادة النظــر لسياســاتنا األقتصاديــة ،وإذا كان الهــدف االســايس مــن اســتخدام الفحــم هــو
إيجــاد حــل ملســألة الطاقــة يف صناعــة األســمنت -التــي تعتــر واحــدة مــن أكــر الصناعــات ربحيــة،
بالنظــر إىل مســتوى الدعــم العــايل الــذى تتلقــاه  -ســنجد أن اإلنفــاق العشــوايئ عــى الطاقــة
ملصلحــة الصناعــات إىل معــدالت اســتهالك للطاقــة أعــى مــن املتوســط ،أو مــا يشــار إليــه باإلفـراط
يف اســتخدام الطاقــة ،حيــث اســتهالك الطاقــة لــكل وحــدة مــن الناتــج االقتصــادي هــي أعــى بـ٪٤٠
تقريبـاً .يف إطــار عــدم وجــود خطــة إقتصاديــة تحقــق ا لتنميــة املســتدامة األمــر الــذى ســيؤدى إىل
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املزيــد مــن األرضار البيئيــة والصحيــة مــا يفاقــم مــن األعبــاء االقتصاديــة .
غابــت الشــفافية و غــاب معهــا الحــوار املجتمعــي وتقلصــت مظلــة أصحــاب املصالــح لتشــمل
أصحــاب الــركات و املصانــع و الــوزارات املعنيــة فقــط ،دون متثيــل املواطــن املــري الــذي ســوف
يتحمــل هــذا العــبء .ويتــم النظــر يف هــذا الق ـرار يف ظــل غيــاب وجــود برملــان شــعبى يعكــس
وميثــل فئــات الشــعب املختلفــة ،فالبــد مــن وجــود حــوار مجتمعــي موســع يشــارك فيــه االحـزاب
السياســية حــول تفكــر الحكومــة يف اســتخدام الفحــم كمصــدر للطاقــة والــذي مــن شــأنه تغيــر
خريطــة الطاقــة والصحــة والوضــع البيئــي ككل ويشــارك فيــه االح ـزاب السياســية ،واملجموعــات
والحــركات االجتامعيــة ،والبيئيــن املتخصصــن ،والنقابــات العامليــة ،ونقابــة األطبــاء.
و اخـرا ً ،نحــن كمجموعــة مــن منظــات املجتمــع املــدين املهتمــة باألمــر نطالــب مجلــس الــوزراء
أن يعيــد النظــر يف هــذا القـرار مــع الوضــع يف األعتبــار كل األطـراف املعنيــة ،حيــث أن مثــل ذلــك
القــرار يحقــق أهــداف مجموعــة مــن أصحــاب رشكات األســمنت ،وذلــك عــي حســاب صحــة
املرصيــن وحقهــم واألجيــال القادمــة يف بيئــة نظيفــة.

املوقعون:

•املركز املرصي لالصالح املدين و الترشيعي
•الجمعية املرصية للحقوق الجامعية
•املركز املرصي للحقوق األقتصادية و االجتامعية
•عمرو شوري ،عضو مجلس إدارة نقابة األطباء

بيان صحفي ملجموعة مرصيون ضد الفحم
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