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تمهيد

التاريــخ ديســمبر 1952، المــكان لنــدن، المملكــة المتحــدة. درجــات الحــرارة فــي تناقــص مســتمر منــذ نوفمبــر، تتســابق 
مكاميــر الفحــم إلنتــاج المزيــد لتلبيــة احتياجــات المصانــع لتشــغيل معداتهــا، والمنــازل للتدفئــة، تنتشــر األخبــار عبــر 
ــاح العاصمــة  ــذي اجت ــاب ال اإلذاعــات المختلفــة عــن موجــة مــن الضبــاب ســتضرب لنــدن ليــوم أو يوميــن، إال أن هــذا الضب
اإلنجليزيــة اســتمر مــدة خمســة أيــام آخــذا معــه أرواح 12 ألفــا مــن اللندنييــن، وأكثــر مــن 130 ألــف مصــاب باالختنــاق، وااللتهــاب 

ــوي، واألمــراض التنفســية.1 الرئ

أدت زيــادة احتــراق معــدالت الفحــم المســتخدم فــي توليــد الطاقــة والتدفئــة، نتيجــة موجــة الطقــس الســيئ التــي أحاطــت 
بالعاصمــة والمــدن المجــاورة، إلــى التســبب فــي نشــأة إعصــار مضــاد فــي طبقــات الغــاف الجــوي، ممــا أدى إلــى ركــود الهــواء 
البــارد فــوق لنــدن، وتصاعــد ثانــي أكســيد الكبريــت وثانــي أكســيد الكربــون وجزيئــات الدخــان وانتهــى األمــر باختنــاق مــا 

يصــل إلــى 12000 شــخص حتــى المــوت.2

منــذ تلــك الواقعــة التاريخيــة، كانــت خمســة أيــام كافيــة لتوجيــه نظــر الحكومــات فــي الــدول العظمــى إلــى معــدالت تلــوث 
الهــواء الناتــج عــن الصناعــات المضــرة بالبيئــة، وبعــد أربعــة ســنوات مــن الواقعــة كان البرلمــان البريطانــي أول برلمــان فــي 
العالــم يصــدر تشــريًعا موســًعا لوضــع قيــود بيئيــة علــى المصانــع واألشــخاص الطبيعييــن؛ للحــد مــن االنبعاثــات التــي 

تــؤدي إلــى تلــوث الهــواء.

منــذ تشــريع قانــون الهــواء النظيــف )1956( فــي لنــدن، تغيــرت نظــرة الحكومــات الكبــرى والعالــم أجمــع إلــى أهميــة محاربــة 
الملوثــات الصناعيــة، وتحقيــق مفهــوم األمــن البيئــي كعمليــة ملزمــة للحفــاظ علــى المحيــط الحيــوي مــن التلــوث، وتأميــن 
احتياجــات المجتمــع لتمكينــه مــن تنفيــذ خطــط التنميــة اإلنســانية، مــع مراعــاة كفايــة المخــزون الطبيعــي بمختلــف 

أشــكاله، الســتمرار عمليــات التنميــة.

ويمثــل التلــوث البيئــي مشــكلة أساســية فــي المجتمعــات الحديثــة، وينتــج كمحصلــة طبيعيــة لزيــادة أعــداد الســكان، 
واســتخدام المــوارد الطبيعيــة، والتضخــم الصناعــي والزراعــي، وتدنــي مســتوى التخطيــط اإلقليمــي، وعــدم اتبــاع الطــرق 
المناســبة والكافيــة فــي معالجتــه، وغيــر ذلــك مــن األســباب. كمــا ال تؤثــر مشــاكله فقــط علــى األجيــال الحاضــرة وإنمــا يمتــد 

ضررهــا إلــى األجيــال القادمــة أيًضــا.

لذلــك تهــدف دول العالــم إلــى تحقيــق األمــن البيئــي مــن خــال وضعهــا لسياســات مــن أجــل مواجهــة التلــوث؛ فــكل دولــة 
تتمتــع بنظــام خــاص بهــا يتضمــن قواعــد وإجــراءات فعالــة لحمايــة البيئــة المحيطــة بهــا، حيــث تعتمــد بالدرجــة األولــى 

علــى الثقافــة البيئيــة التــي تعــد أهــم المقومــات األساســية للحفــاظ علــى البيئــة.

  Bell, M.L.; Davis, D.L.; Fletcher, T. (2004). “A Retrospective Assessment of Mortality from the London Smog Episode of 1952: The  1

Role of Influenza and Pollution”.

 Potenza, Alessandra (16 December 2017). “In 1952 London, 12,000 people died from smog — here’s why that matters now”.  2



الفصل األول

تطور التشريع البيئي في مصر

ــة  منــذ خمســينات القــرن الماضــي، تطــورت المجتمعــات بشــكل هائــل ومتســارع علــى األصعــدة السياســية واالقتصادي
واالجتماعيــة، األمــر الــذي أصــاب بعــض المجتمعــات البشــرية بعــدم االســتقرار، كمــا أوحــى لهــا بضــرورة حمايــة النزعــة 
الفرديــة فيهــا، فكانــت فتــرة الخمســينات والســتينات وحتــى الثمانينــات مــن القــرن الماضــي هــى أزهــى فتــرات المنــاداة 
بالحقــوق والحريــات ذات النزعــة الفرديــة علــى حســاب الحقــوق والحريــات التــي تحمــى البيئــة المجتمعيــة ككل، وككيــان 

واحــد تمثــل مصلحتــه العليــا المصلحــة األســمى.

بمعنــى آخــر، كان العالــم مكرســا لاهتمــام بمصلحــة الفــرد في تطوير رأس ماله، ومســتوى معيشــته، وتحققه السياســي 
دون التفكيــر أو توجيــه النظــر لمــا ســوف ينتجــه هــذا التطــور الناتــج عــن االهتمــام بالفــرد علــى البيئــة المجتمعيــة مــن 
حولــه، والــذي نقصــده بشــكل مباشــر هنــا هــو التربــة والمنــاخ والميــاه الذيــن يصــرف فيهــم هــذا الفــرد فضاتــه ونفاياتــه 

فــي المســاحة المشــتركة مــع األفــراد اآلخريــن.

فــي فتــرة الملكيــة وقبــل ثــورة يوليــو 1952، كانــت السياســة العامــة فــي دولــة مثــل مصــر ليبراليــة نوعــا مــا، حيــث كانــت 
األحــزاب السياســية والجمعيــات األهليــة التابعــة لهــا تصــب نحــو االهتمــام بقضايــا الفقــر والتعليــم، كانــت هــذه السياســة 
الليبراليــة تعتمــد علــى المســئولية الفرديــة تجــاه المجتمــع نــرى ذلــك فــي طبيعــة النصــوص القانونيــة التــي تــم تشــريعها 

فــي هــذه الفتــرة.

ومــن ضمــن هــذه القوانيــن - القانــون الــذي يهمنــا فــي هــذا الســياق - أول تنظيــم تشــريعى وصــل إليــه بحثنــا ينظــم 
نظافــة الشــوارع فــي القطــر المصــري، جــاء هــذا التنظيــم فــي صــورة قــرار لناظــر الداخليــة صــدر عــام 1913 تكــون مــن 9 
مــواد، ونظمــت أولــى مــواده نظافــة األراضــي الفضــاء ومنــع وضــع أى أوســاخ بهــا، وتكريســا للمســئولية الفرديــة أوعــز 
القــرار لســكان المدينــة »تحضيــر األوعيــة الخصوصيــة التــي تحمــل الفضــات واألوســاخ«، واشــترط أن تكــون هــذه »األوعيــة 
الخصوصيــة« مغطــاة وســهلة االســتعمال، إال أن هــذا القــرار تــرك تعييــن الجهــات أو المناطــق التــي ينفــذ فيهــا هــذا القــرار 

فــي يــد المحافظيــن ومديــري المديريــات فــي مختلــف أنحــاء القطــر المصــري.

تطــور هــذا القــرار بعــد ســنوات عديــدة، فأصــدر الملــك فــاروق األول القانــون رقــم 151 لســنة 1947 بشــأن تســوير األراضــي 
الفضــاء والمحافظــة علــى نظافتهــا، واهتــم القانــون باألراضــي أو الســاحات الفضــاء التــي يتركهــا أصحابهــا دون اســتغال 
فــي أي عمــل أو بنــاء فيتجمــع فيهــا المخلفــات والقــاذورات بمعرفــة أهالــي المناطــق التــي تقــع فيهــا هــذه األراضــي والتــي 

كانــت تســمى فــي المفهــوم الشــعبي بالـ)الخرابــات(. 

ــدوام، كمــا  ــة وقــاذورات والمحافظــة علــى نظافتهــا علــى ال ــة مــا فيهــا مــن أترب ــون أصحــاب تلــك األراضــي بإزال ــزم القان أل
ألزمهــم بتســويرها إذا قــررت اإلدارة الصحيــة أنهــا تشــكل خطــرا علــى البيئــة المحيطــة وقــد أعطــى القانــون صفــة رجــال 
الضبطيــة القضائيــة لموظفــى وزارة الصحــة المختصيــن بهــذا الشــأن، وأقــر عقوبــات علــى كل مــن يخالــف أحكامــه بــأن 

يــؤدى المخالــف غرامــة ال تتجــاوز عشــرين جنيهــا وبالحبــس مــدة ال تزيــد علــى شــهر.



كمــا ســبق أن وضحنــا، عــززت السياســة العامــة للدولــة فــي هــذا القانــون أيضــا المســئولية الفرديــة، إال أننــا ناحــظ انتقــال 
مســئولية المراقبــة مــن نظــارة الداخليــة والمحافظيــن إلــى وزارة الصحــة وموظفيهــا.

وبعــد ثــورة يوليــو 1952، وجــد المشــرع نفســه أمــام كــم مــن القــاذورات تمــأ الطــرق واألراضــي الفضــاء والمنــاور، إذ لــم 
يكــن هنــاك تشــريع ينظــم جمــع ونقــل القمامــة فــكان ينقلهــا بعــض األشــخاص نظيــر أجــر معلــوم يتقاضونــه مــن 
ــارة يبيعونهــا  أصحــاب المنــازل والمحــات وهــم ينقلونهــا إلــى حيــث يشــاءون، فتــارة يفرغونهــا فــي األراضــي الفضــاء وت
لبعــض األفــراد الذيــن يســتعملونها وقــودا أو غــذاء لبعــض الحيوانــات أو ســمادا لبعــض الحدائــق والزراعــات التــي تحيــط 

بالمســاكن، يخلــف أضــرارا بالغــة بالصحــة العامــة.

وكان هنــاك قلــق مــن األمــراض التــي تتســبب فيهــا هــذه القــاذورات ومــا يســببه تراكمهــا مــن روائــح، فضــا عــن المنظــر 
العــام للمــدن وحســن منظرهــا وجمــال تنســيقها، كمــا أن تراكــم هــذه النفايــات علــى أســطح المنــازل كان يتســبب فــي 
الكثيــر مــن الحرائــق، ورأى المشــرع أن التشــريعات المنظمــة لأمــر حتــى ذلــك التاريــخ كانــت قاصــرة عــن اإللمــام بــكل هــذه 

المشــكات.3

وجــاء الحــل فــي إصــدار القانــون رقــم 159 لســنة 1953 بشــأن نظافــة المياديــن والطــرق والشــوارع، وتنظيــم عمليــة جمــع 
ونقــل القمامــة. حيــث حظــر القانــون إلقــاء القــاذورات واألتربــة ومخلفــات األطعمــة والبنــاء فــي الشــوارع والمياديــن العامــة أو 
الخاصــة، ونظــم طــرق جمــع ونقــل القمامــة ســواء مــن المحــات التجاريــة أو المنــازل حيــث ألــزم أصحــاب تلــك األماكــن بحفــظ 
ــة  ــط قبــل الســاعة الثامن ــك وتركهــا ماصقــة للحوائ ــة المخصصــة لذل القمامــة والقــاذورات المتخلفــة عنهــم فــي األوعي
صباحــا لجمعهــا مــن قبــل المختــص، كمــا حظــر القانــون تربيــة الحيوانــات فــي منــاور المســاكن أو المبانــي، ومنــع جامعــي 
القمامــة أو موظفــي المجالــس المحليــة المســئولين عــن نقــل القمامــة مــن التنقيــب فيهــا أو العبــث بهــا، ونظــم القانــون 
بدايــة مــن المــادة )9( عمــل جامــع القمامــة وشــروط ترخيصــه ومواعيــد عملــه، كمــا أعطــى جهــة الترخيــص ســلطة منعــه 

أو إيقافــه فــي حالــة انتشــار األوبئــة.

كمــا نــرى أخــذت الدولــة هنــا – أو الســلطة التنفيذيــة – زمــام األمــور وأصحبــت هــى المســئولة عــن جمــع القمامــة وترخيــص 
جامعــي القمامــة وتوزيــع مناطــق عملهــم، وتخصيــص أماكــن التجميــع وتحديــد مواصفــات العربــات المخصصــة للنقــل، 

والغرامــات والعقوبــات المفروضــة علــى المواطنيــن المخالفيــن ألحــكام ذلــك القانــون.

ظلــت القوانيــن ســابقة الذكــر ســارية المفعــول حتــى عــام 1967، حينهــا رأى المشــرع أن القوانيــن المهتمــة بالنظافــة 
صــدرت جميعهــا لنفــس الغــرض فقــرر إدماجهــا فــي قانــون واحــد مــع إدخــال بعــض التعديــات عليــه لمعالجــة القصــور 
ــون رقــم 38  ــك القان ــات التــي واجهتهــا المجالــس المحليــة فــي تطبيــق أحكامهمــا4، فصــدر نتيجــة ذل وتافــى الصعوب

ــة العامــة. لســنة 1967 بشــأن النظاف

وبعــد مــرور ســنوات تغيــرت فيهــا السياســات المصريــة وأصبحــت أكثــر انفتاحــا علــى العالــم والمزيــد مــن التحالفــات 
الدوليــة، صدقــت مصــر علــى اتفاقيــة برشــلونة لحمايــة البحــر المتوســط مــن التلــوث التابعــة لبرنامــج األمــم المتحــدة 
البيئــي فــي أغســطس 1978، ورغــم ذلــك خلــت التشــريعات المصريــة مــن أي نــص دســتوري أو قانونــي ينظــم مــا جــاء فــي 
بنــود االتفاقيــة أو االتفاقيــات التاليــة التــي وقعتهــا مصــر أو صدقــت عليهــا، حتــى عــام 2004 مــع بــدء دخولهــا حيــز التنفيــذ.

3   املذكرة التوضيحية للقانون رقم 159 لسنة 1953 بشأن نظافة امليادين والطرق والشوارع، وتنظيم عملية جمع ونقل القاممة.

4  املذكرة التوضيحية للقانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة.



احتاجــت مصــر أربــع ســنوات أخــرى – منــذ عــام 1978 -  لتنظــم أول تشــريع للحمايــة البيئيــة، وهــو القانــون رقــم 48 لســنة 
1982 بشــأن حمايــة نهــر النيــل والمجــاري المائيــة مــن التلــوث فــي يونيــو 1982، ومــع تنــوع القــرارات والقوانيــن التــي تولــي 
أهميــة بالملوثــات البيئيــة فــي المجــال المائــي والبحــري، وقعــت مصــر عــام 1985 علــى اتفاقيــة فيينــا الخاصــة بحمايــة طبقــة 
األوزون لتكــون أول اتفاقيــة دوليــة توقــع عليهــا فــي مجــال ملوثــات الهــواء، وازدادت الحاجــة بعــد ذلــك بشــكل مضطــرد 
لصــدور تشــريع بيئــي موحــد لتنظيــم الحــد مــن الملوثــات البيئيــة فــي البــر والبحــر والجــو، فظهــر القانــون رقــم 4 لســنة 

1994 بشــأن البيئــة.

ألــزم قانــون حمايــة البيئــة العديــد مــن المنشــآت والمصانــع بتقديــم دراســة عــن األثــر البيئــي لمشــروعتها الصناعيــة 
ــواع الصناعــات  أو االنتاجيــة إلــى الجهــة المختصــة بمنحــه الترخيــص قبــل البــدء فــي تنفيــذ المشــروع، علــى أن ُتحــدد أن
ــا لأحمــال البيئيــة النوعيــة التــي يحددهــا ســلفا جهــاز  المســموح بهــا فــي المناطــق المــراد فيهــا تنفيــذ المشــروع وفًق

شــئون البيئــة.

ــم دراســة ألحمــال التلــوث  ــة مــن جهــة أخــرى بتقدي ــة المســؤولة عــن المناطــق الصناعي ــون الجهــة اإلداري ــزم القان كمــا أل
البيئــي ومخطــط توزيــع األنشــطة بالمنطقــة المــراد إنشــاء المصنــع أو النشــاط عليهــا، بمــا يضمــن تجانــس هــذه األنشــطة 

وعــدم وجــود تأثيــرات ســلبية فــي حالــة تجــاوز أنشــطة غيــر متوافقــة مــع البيئــة المحيطــة بهــا.

واتجــه المشــرع فــي ســبيل حمايــة البيئــة المحيطــة باألنشــطة المختلفــة إلــى فــرض التوقعــات المتعــددة لنتيجــة تأثيــر 
هــذا النشــاط علــى البيئــة المحيطــة بــه، فنجــده فــي عــدد مــن المــواد ألــزم المصانــع والجهــة اإلداريــة بتقديــم دراســة 
للوضــع البيئــي للمنطقــة واألحمــال الموجــودة بهــا علــى أن يرفــق بهــا الخطــط الموضوعــة مــن اإلدارات البيئيــة المختلفــة 
للتعامــل مــع أي نتائــج مضــرة قــد تنتــج عــن هــذا النشــاط أو ذاك مثــل كيفيــة إدارة المخلفــات الصلبــة، أو المخلفــات 
الخطــرة، ومعالجــة ميــاه الصــرف الصناعــي وكيفيــة التخلــص النهائــي منهــا، وكذلــك الخطــة الموضوعــة مــن المشــروع 

والتــي تخــص الرصــد الذاتــي لنوعيــة الهــواء والضوضــاء وميــاه الصــرف بالمنطقــة.

وفــي مجــال تلــوث الهــواء، ولــى المشــرع الجهــة اإلداريــة المانحــة للترخيــص مهمــة قيــاس التأثيــر البيئــي للمنشــأة وفقــا 
للمعاييــر واألســس التــي يصدرهــا جهــاز شــئون البيئــة، بحيــث يشــترط أن يكــون الموقــع الــذي يقــام عليــه المشــروع 
مناســبا لنشــاط المنشــأة بمــا يضمــن عــدم تجــاوز الحــدود المســموح بهــا لملوثــات الهــواء، وكذلــك بــأن تلتــزم المنشــأة 
الخاضعــة ألحــكام هــذا القانــون فــي ممارســتها ألنشــطتها بعــدم انبعــاث أو تســرب الملوثــات بمــا يجــاوز الحــدود القصــوى 

المســموح بهــا بالائحــة التنفيذيــة للقانــون.

وفيمــا يتعلــق بحمايــة البيئــة المائيــة، نجــد أن المشــرع حظــر علــى جميــع المنشــآت، تصريــف أي مــواد أو ســوائل غيــر 
معالجــة مــن شــأنها إحــداث تلــوث فــي الشــواطئ المصريــة، وهــذا الحظــر يوجــب علــى جميــع المخاطبيــن بــه االلتــزام 
بذلــك، فــإن خالفــوا القــرار عمــًدا كان الفعــل إرادًيــا، وإن لــم يتعمــدوا ذلــك ولكنهــم لــم يبذلــوا مــن الجهــد مــا مــن شــأنه أن 

يحــول دون حــدوث هــذا التلــوث تحققــت صــورة الجريمــة غيــر العمديــة.

وعيــن النــص علــى نحــو قاطــع وجــازم حقيقــة االلتــزام الملقــى علــى المنشــآت الصناعيــة بحظــر التصريــف أو اإللقــاء للمــواد 
الضــارة بالبيئــة البحريــة، وحــددت الائحــة التنفيذيــة للقانــون النســب المصــرح بإلقائهــا فــي البيئــة البحريــة بـــ 1.5 مليجــرام 
ــات غيــر المســتوفية لهــذه النســبة قبــل صرفهــا فــي  ــد وأوجــب علــى هــذه المنشــآت معالجــة النفاي ــات الحدي مــن نفاي

البيئــة البحريــة، األمــر الــذي يمثــل أعلــى درجــات اليقيــن بحقيقــة االلتــزام الملقــى عليهــا.



ورغــم كل هــذه اإلجــراءات التــي نــص عليهــا القانــون إال أنهــا لــم تدخــل حيــز التنفيــذ الفعلــي حتــى عــام 2002، حيــث أطلقــت 
الحكومــة المصريــة خطة خمســية ألعــوام 2007/2002.

السياسة التشريعية لقوانين البيئة المصرية

يفهــم مــن الفقــرة الســابقة أن السياســة التشــريعة لقوانيــن البيئــة المصريــة تحولــت بشــكل جــذرى علــى مــر الســنوات 
إذ ياحــظ أن أول تشــريع مصــري صــدر فــي عهــد الملكيــة عــام 1947، حيــث بلــغ عــدد ســكان مصــر 19 مليــون نســمة، لــم 
ــة  ــت األراضــي الفضــاء هــي الغالب ــل العكــس، كان ــر ب ــة بالســكان هــى النســبة األكب يكــن المبنــى مــن األراضــي المأهول
فــي المــدن، هــذا مــع الوضــع فــي االعتبــار أن النظــام السياســي كان يغلــب عليــه المفهــوم الليبرالــي حيــث دور األحــزاب 

والجمعيــات األهليــة فــي المجتمــع المدنــي هــو المســيطر وليــس دور الحكومــة.

يظهــر ذلــك فــي إلــزام التشــريع أصحــاب الملــك مــن األراضــي الفضــاء بتســويرها وإزالــة القــاذورات واالتربــة منهــا متحمليــن 
التكلفــة الماليــة لأوامــر التــي تصدرهــا وزارة الصحــة )الــوزارة المعنيــة آنــذاك( بــإذا مــا كانــت تلــك األراضــي تمثــل خطــرا علــى 
الصحــة العامــة والبيئــة المحيطــة مــن عدمــه، وغالبــا مــا كان يطبــق هــذا القانــون فــي محيــط المــدن الكبــرى مثــل القاهــرة 
واالســكندرية، حيــث لــم تكــن الثقافــة البيئيــة فــي الريــف فــي ذلــك الوقــت تســمح بوجــود فضــات أو قــاذورات يلــوث بهــا 
البيئــة، إذ لــم يكــن األهالــي فــي القــري يســتخدمون األكيــاس الباســتيكية مثــا، وكان مــا تبقــى مــن فضــات الــزروع 
والبهائــم يســتخدم فــي توليــد النــار ألفــران الخبيــز، بمعنــى آخــر لــم يكــن الريــف آنــذاك ينتــج ملوثــات بالشــكل الــذي حــدث 

بعــد ذلــك نتيجــة لزحــف الحضــر عليــه.

ــة مفهومــا اشــتراكيا أكثــر فــي تكويــن سياســاتها تجــاه المواطنيــن، زاد  ــة المصري ــم بعــد يوليــو 1952 انتهجــت الدول ث
الوعــى وزادت مســاحات الطبقــة الوســطى العاملــة ســواء مــن الموظفيــن أو مــن أصحــاب الياقــات الزرقــاء، إذ نــرى فــي 
التشــريعين الصادريــن عــام 1953 وعــام 1967 توجــه الدولــة نحــو االهتمــام بتحمــل المســئولية مــع المواطنيــن، فناحــظ 
إصــدار تراخيــص لجامعــى القمامــة )الزباليــن( وتحديــد اختصاصاتهــم والمناطــق التــي يعملــون بهــا، وتخصيــص عربــات 
بمواصفــات محــددة لجمــع القمامــة وتحديــد مســئوليات لموظفــى األحيــاء والمجالــس المحليــة لمتابعــة هــذه األعمــال 
ــى  فأصبحــت الحكومــة هــي المســؤولة عــن النظافــة العامــة فــي البــاد خاصــة أن التعــداد الســكانى لمصــر قــد قفــز إل

ــادة الرقعــة اإلســمنتية فــي البــاد. ــة فــي التوســع فــي البنــاء وزي حوالــى 30 مليــون نســمة عــام 1967، وبــدأت الدول

تغيــرت السياســة العامــة مــرة أخــرى إلــى مفهــوم “االنفتــاح” الــذي تبنــاه الســادات ومــن بعــده مبــارك، حيــث انتقــا بالدولــة 
إلــي المعســكر الغربــي فــي ذلــك الوقــت، وبنيــا جســورا نحــو العاقــات الدوليــة الموســعة، فدخلــت مصــر منــذ الســبعينات 
ركــب التوقيــع علــى االتفاقيــات الدوليــة، ومــن ضمنهــا اتفاقيــات المحافظــة علــى البيئــة التــي تلــزم الــدول األعضــاء بتبنــي 
تشــريعات ينتــج عنهــا إلــزام هــذه الدولــة بالمحافظــة علــى البيئــة والتقليــل مــن إنتــاج الملوثــات التــي تتأثــر بهــا البيئــة 

فــي المــاء أو الهــواء أو التربــة.

فــي النهايــة، أدت هــذه السياســات إلــى ظهــور قانــون البيئــة الصــادر عــام 1994 لتواكــب بــه القاهــرة تطــور مفهــوم البيئــة 
العالمــى وأهميــة المحافظــة عليهــا، ودور الــدول الصناعيــة فــي التغيــر المناخــي وزيــادة معــدالت االحتبــاس الحــراري وقبــل 
ذلــك كلــه مشــكلة ثقــب طبقــة األوزون التــي تحمــى األرض وســكانها مــن أشــعة الشــمس الضــارة، وصــوال إلــى المشــكات 

التــي ظهــرت نتيجــة التطــور التكنولوجــي الــذي شــهده العالــم وزيــادة المخافــات الصناعيــة الناتجــة عنــه.



الفصل الثانى

الصناعات الخطرة الملوثة للبيئة 

صناعة الفحم

يعــد الفحــم مــن أرخــص المصــادر المســتخدمة فــي توليــد الطاقــة ســواء فــي مصــر، أو غيرهــا مــن دول العالــم. ويدخــل الفحــم 
كمصــدر لتوليــد الطاقــة فــي العديــد مــن الصناعــات األخــرى كالكهربــاء، واإلســمنت، والتدفئــة فــي المناطــق الريفيــة.

تضــم مصــر أكثــر مــن 1600 مكمــورة فحــم موزعــة علــى مســتوى الجمهوريــة، تحظــى محافظتــى القليوبيــة والشــرقية بنصيــب 
األســد منهــا، إال أن بعــض التقديــرات األخــرى ترجــح وجــود حوالــي مــن 3000 إلــى 5000 مكمــورة فحــم تعمــل علــى مســتوي 
الجمهوريــة، وتســتخدم هــذه المكاميــر أخشــاب البرتقــال، والمانجــو، والجازوريــن، وتبلــغ عوائــد التصديــر التــي تنتــج عــن هــذه 
الصناعــة إلــى حوالــي 50 مليــون دوالر ســنويا، ويقــدر حجــم العمالــة التــي تشــتغل فــي انتــاج الفحــم النباتــي إلــى حوالــي 50 

ألــف عامــل علــى مســتوي الجمهوريــة.5

كمــا قــدرت أربــاح شــركة النصــر لفحــم الكــوك التابعــة لقطــاع األعمــال العــام بنحــو 114 مليــون جنيــه فــي 6 أبريــل2022 –  قبــل 
قــرار صــدر بتصفيتهــا – صناعــة مربحــة، أليــس كذلــك، إذا أيــن تكمــن المشــكلة؟!

يولــد الفحــم المحتــرق إلنتــاج الطاقــة أكثــر مــن 44% مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون علــى مســتوي العالــم، وتنتــج عــن 
احتــراق الفحــم عــدة غــازات تؤثــر علــى البيئــة المحيطــة ســواء الهوائيــة أو المائيــة أو حتــى التربــة مثــل ثانــي أكســيد الكبريــت، 
وثانــي أكســيد النيتروجيــن، والزئبــق، وهــو مــا يؤثــر علــى الصحــة العامــة للســكان حــول المناطــق التــي تســتخدم فيهــا هــذه 

الطاقــة بكثافــة.

ويصــل تركيــز أول أكســيد الكربــون المنبعــث مــن المكاميــر التقليديــة إلنتــاج الفحــم النباتــي إلــى 60 ألــف جــزء فــي المليــون، 
ــا لتركيــز هــذا الغــاز هــي 800 جــزء فــي المليــون، وتشــير تقاريــر منظمــة الصحــة العالميــة  بينمــا النســبة المســموح بهــا عالمّيً
علــى أن 3.8 ماييــن نســمة ياقــوا حتفهــم ســنويا فــي وقــت مبّكــر مــن جــّراء اإلصابــة بأمــراض يمكــن رّدهــا إلــى تلــّوث الهــواء 
داخــل المنــزل بســبب االســتخدام غيــر الفعــال للوقــود الصلــب )الفحــم( والكيروســين ألغــراض الطهــي. ومــن بيــن تلــك 
الوفيــات النســب التاليــة: )27% بســبب االلتهــاب الرئــوي – 18% بســبب الســكتة الدماغيــة – 27% بســبب مــرض القلــب اإلقفــاري 

– 20% بســبب مــرض االنســداد الرئــوي المزمــن – 8% بســبب ســرطان الرئــة(.7

5  محمد أبو زيد - الحياة عىل إيقاع سيمفونية املوت البطئ - النسخة العربية من مجلة ساينتفك أمريكان – سبتمرب 2018.

6  عصام الدين صربي – رئيس اللجنة النقابية لرشكة النرص لصناعة الكوك – ترصيح تلفزيوىن لقناة الحدث اليوم.
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كيف خاضت منظمات المجتمع المدنى المعركة؟

فــي أبريــل 2014، وافقــت الحكومــة المصريــة علــى اســتخدام الفحــم كمصــدر أساســي مــن مصــادر الطاقــة، وخاصــة الطاقــة 
ــاء، وأعلنــت وزارة الكهربــاء فــي ســبتمبر 2014 عــن مشــروع  المســتخدمة فــي تشــغيل مصانــع اإلســمنت، ومحطــات الكهرب
إنشــاء محطــة لتوليــد الكهربــاء بمنطقــة عيــون موســي لتعمــل بالفحــم، وكذلــك محطــة أخــرى بمنطقــة الحمراويــن إلنتــاج 

الكهربــاء باســتخدام تكنولوجيــا الضغــوط فــوق الحرجــة )كأحــدث تكنولوجيــا الســتخدام الفحــم فــي توليــد الكهربــاء(.

ــة إلبطــال  ــة مــع الحكومــة المصري ــى معركــة قضائي وفــي ظــل تلــك الظــروف، خاضــت عــدة مؤسســات مــن المجتمــع المدن
قرارهــا باســتخدام الفحــم فــي توليــد الطاقــة خاصــة للصناعــات الثقيلــة، وعلــى رأســها المركــز المصــري للحقــوق االقتصاديــة 

واالجتماعيــة.

راســلت هــذه المؤسســات البنــك األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر فــي ينايــر 2014، لمشــاركته قلقهــم المتزايــد حــول خطــط البنــك 
لتمويــل الخطــة المقترحــة مــن الحكومــة المصريــة الســتخدام الفحــم لتوليــد الطاقــة الازمــة لمصانــع اإلســمنت والحديــد 
والصلــب، إال أن البنــك اعتبــر أن اســتخدام الفحــم فــي هــذه الصناعــات ال يخضــع لتصنيــف ســلبي فــي سياســاته حــول الطاقــة 

والطاقــة المتجــددة إذ أن سياســات البنــك تــرى أن الفحــم مــا يــزال ضروريــا فــي عمليــة االنتــاج لهــذه الصناعــات!8

لــم تستســلم مؤسســات المجتمــع المدنــي، ففــي أبريــل 2014 خاطبــت الحكومــة المصريــة متمثلــة فــي رئيــس مجلــس 
الــوزراء والــوزارات المعنيــة لحثهــا علــى إقامــة حــوار جــاد وحقيقــي مــع األطــراف المعنيــة والمواطنيــن الذيــن ســوف يتحملــون 
وحدهــم عواقــب قراراتهــا باســتمرار اســتخدام الفحــم، وكذلــك للتحذيــر مــن حجــم الخطــورة البيئيــة والصحيــة التــي يشــكلها 

اســتخدامه فــي توليــد الطاقــة للصناعــات الثقيلــة كاإلســمنت والحديــد والصلــب، إال أنهــا لــم تتلــق أي رد رســمي.

ومــع اســتنفاد هــذه الســبل، تقــدم المركــز المصــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة بدعــوى قضائيــة رقــم 31731 لســنة 68 
ــة الســلبي باالمتنــاع عــن إصــدار قــرار بمنــع اســتيراد واســتخدام  ق أمــام القضــاء اإلداري، طعنــا علــى قــرار الحكومــة المصري

الفحــم كمصــدر للوقــود.

ماذا فعلت الحكومة؟

فــي عــام 2016 بعــد عاميــن مــن موافقتهــا علــى اســتخدام الفحــم فــي توليــد الطاقــة للصناعــات المختلفــة، أصــدرت الحكومــة 
المصريــة القــرار رقــم 2914 لســنة 2016 بإنشــاء لجــان فــي كل المحافظــات تختــص بتوفيــق أوضــاع مكاميــر الفحــم ووضــع 

االشــتراطات والضوابــط البيئيــة للنمــاذج المطــورة إلنتــاج الفحــم النباتــي.

ــر المنتجــات الصناعيــة مــن الفحــم النباتــي بحصــول المنتــج علــى شــهادة التوافــق البيئــي  كمــا ربطــت وزارة البيئــة تصدي
معتمــدة مــن الــوزارة، أو يمنــع عنهــم التصديــر وذلــك وفقــا لمنشــور التصديــر رقــم 3 لســنة 2015، بحيــث يتحقــق هــذا التوافــق 
البيئــى بعــد اعتمــاد المصنعيــن مــن االفــراد أو المنشــآت النمــاذج المطــورة بيئيــا إلنتــاج الفحــم النباتــى والمصــدق عليهــا مــن 
وزراة البيئــة، ولقــد أشــار التقريــر البيئــى لعــام 2020 – الــذي تصــدره الــوزارة – إلــى االنتهــاء مــن تركيــب عــدد 215 نمــوذج مطــور 

مــن مكاميــر الفحــم،  إضافــة إلــى توفيــق أوضــاع عــدد 11 مصنــع إلنتــاج الفحــم النباتــي المضغــوط.

كمــا أشــار التقريــر إلــى أن إنتاجيــة الفحــم النباتــي التــي تــم تصديــره بعــد اســتصدار شــهادات التوافــق البيئــي وصــل إلــى مــا 
يزيــد عــن 43 ألــف طــن لعــام 2020.

https://ecesr.org/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9   8
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ووقعــت وزارة البيئــة ووزارة التنميــة المحليــة برتوكــول تعــاون يتيــح منــح تمويــات ميســرة ألصحــاب المكاميــر لتنفيــذ النمــاذج 
المطــورة التــي اعتمدتهــا وزارة البيئــة إلنتــاج الفحــم مــن منحــة تتيحهــا الــوزارة بقيمــة 20% مــن ثمــن النمــوذج المطــور بعــد 

التحقــق مــن تقاريــر األداء البيئــي الخــاص بالمكمــورة المطــورة طــوال مــدة تنفيــذ المشــروع.

ورغــم التيســيرات التــي تطرحهــا الحكومــة المصريــة ممثلــة فــي وزارتــي البيئــة والتنميــة المحليــة، إال أن هنــاك العديــد مــن 
الشــكاوى مــن صغــار المصنعيــن للفحــم النباتــي، حيــث تصــل تكلفــة النمــاذج التــي طرحتهــا الــوزارة واعتمدتهــا للتركيــب 
والتشــغيل إلــى مــا يزيــد عــن مليــون جنيــه للفــرن الواحــد، وهــي تكلفــة عاليــة جــدا بالنظــر إلــى أســاليب اإلنتــاج المســتخدمة 

بالفعــل.

كيف يقتلنا الهواء؟

منــذ دخولــك إلــى حــي العجمــى باالســكندرية ومنطقــة مينــاء الدخيلــة، لــن يســعك تجاهــل ســحب الدخــان الســوداء، الهــواء 
ــاه،  ــم ضحاي ــل متلــذذ بأل هنــاك ثقيــل ال تســتطيع استنشــاقه، يمــر عبــر رئتيــك، يضــع بصمتــه عليهمــا ويخــرج ببــطء كقات
يعانــي أغلــب ســكان المناطــق ســابقة الذكــر مــن أمــراض الربــو وحساســية الصــدر والتحجــر الرئــوى، كل المبانــي التــي 

ــا بالمــوت المحقــق. ســتقابلها فــي وجهــك تتشــح بالســواد إيذان

يخصــص الرصيــف رقــم 90 بمينــاء الدخيلــة بمحافظــة االســكندرية لشــركة النصــر لصناعــة فحــم الكــوك، حيــث تخــزن منتجهــا 
مــن الفحــم باألطنــان علــى هــذا الرصيــف فــي الهــواء المفتــوح اســتعدادا لتصديــره إلــى الخــارج.

ورغــم شــكاوى األهالــي واعتصاماتهــم المتكــررة لــم يتــم نقــل المصنــع مــن الكتلــة الســكنية، بينمــا ال تقــدم دراســة تقييــم 
األثــر البيئــي التــي ينــص عليهــا القانــون ســوى مــرة واحــدة عنــد بدايــة ترخيــص المنشــأة الصناعيــة، والتفتيــش الــدورى علــى 
هــذه المصانــع – إذا حــدث – ال ينتــج عنــه ســوى غرامــة يدفعهــا المســتثمر ويســتمر العمــل دون إجــراء فعلــى للتقليــل مــن 

اآلثــار البيئيــة علــى أهالــي المنطقــة.9

صناعة اإلسمنت

إذا بحثــت علــى متصفــح “غوغــل” عــن أضــرار اإلســمنت أو أزمــة وادي القمــر ســوف تقابلــك عشــرات النتائــج عــن المشــكات التــي 
تســببها صناعــة اإلســمنت علــى المناطــق المحيطــة بها.

عشــرات المواطنيــن - الذيــن ذكرتهــم التقاريــر الصحفيــة العديــدة التــي ســوف تجدهــا فــي بحثــك - يعانــون مــن الســرطانات 

9   أحمد عاشور، سهى عبد الحميد – ازمة الفحم تعود لإلسكندرية من جديد – تقرير صحفي نرش يف الدستور مايو 2018.



وأمــراض التحجــر الرئــوى وحساســية العيــون والتــي تصــل إلــى العمــى أحيانــا، بينمــا يســكنون أفقــر المناطــق التــي أصبحــت 
يحيطهــا الغبــار اإلســمنتي مــن كل ناحيــة فــا هــم يســتطعون تــرك بيوتهــم، وال يفضــل اآلخــرون المجــيء إليهــا وشــرائها، 

لأســباب ذاتهــا.

مــن بيــن شــهادات األهالــي، تحكــي عاملــة باليوميــة، بحســرة عــن إصابــة أطفالهــا الثاثــة بحساســية الصــدر، بينمــا يكلفهــا 
عاجهــم حوالــي 600 جنيــه شــهريا – وقــت كتابــة التقريــر10، يبكــي آخــر علــى زوجتــه التــي توفيــت منــذ خمــس ســنوات بســبب 
مضاعفــات مرضهــا الناتــج عــن عــوادم مداخــن مصنــع اإلســمنت المحيــط بالمنطقــة، ويشــكو آخــر مــن إصابة طفله بحساســية 
الصــدر التــي حــذره األطبــاء مــن احتمــال تطورهــا لإلصابــة بالتحجــر الرئــوي!11 طفــل صغيــر ال حــول لــه وال قــوة مصــاب بالتحجــر 

الرئــوي ولــم يســعفه الحــظ بعــد مــن إشــعال أول ســيجارة فــي مراهقتــه.

وتعــد صناعــة اإلســمنت مــن أكثــر الصناعــات الملوثــة للبيئــة علــى مســتوى الجمهوريــة، وهــو االمــر الــذي أدى إلــى إطــاق 
رئيــس الجمهوريــة مبــادرة لضــرورة مراقبــة الملوثــات الناتجــة عــن صناعــة اإلســمنت أثنــاء افتتاحــه لمجمــع مصانــع الرخــام 
واإلســمنت ببنــي ســويف فــي أغســطس 2018، مطالبــا الحكومــة أن يكــون هنــاك مــرور حاســم فيمــا يتعلــق بمرشــحات الهــواء 

الخاصــة بهــذه المصانــع.

ارتباك حكومي!

تتكــون صناعــة اإلســمنت فــي مصــر مــن 25 مصنــع لإلســمنت، تبلــغ طاقتهــا اإلنتاجية نحو 68 مليون طن ســنويا، باســتثمارات 
تبلــغ نحــو 60 مليــار جنيــه تمثــل 2% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي المصــري فــي عــام 2014. وقــد أدت زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة 
لصناعــة اإلســمنت لوصــول اإلنتــاج إلــى 82.5 مليــون طــن ســنويا فــي 2020، ليبلــغ حجــم مخــزون الكلنكــر المتراكــم فــي مصــر 

حوالــي 9 مليــون طــن.

فــي أغســطس 2017 أقــرت وزارة الصناعــة والتجــارة خارطــة الطريــق المنخفضــة الكربــون فــي صناعــة اإلســمنت فــي مصــر، 
ــى: - ــق، هدفــت هــذه الخارطــة إل ــات خارطــة الطري ولتنفيــذ توصي

أوال: خفــض حوالــي 3.1 ماييــن طــن مــن انبعاثــات ثانــي اكســيد الكربــون بحلــول عــام 2030 مــن خــال اســتبدال مــا ال يقــل عــن 
15 % مــن الطاقــة الحراريــة لصناعــه اإلســمنت بالنفايــات الصلبــة والمخلفــات الزراعيــة.

ــا: زيــادة كميــات النفايــات الصلبــة التــي يتــم كمرهــا، وحــرق المخلفــات الزراعيــة، والتــي يجــب التخلــص منهــا بمقــدار 3  ثاني
ماييــن طــن ســنويا.12

ثالثا: خفض محتوى الكلنكر في اإلسمنت من 89 % إلى 80 % بحلول عام 2030.

وفــي تقريرهــا البيئــي لعــام 2020، أوضحــت وزارة البيئــة الجهــود التــي بذلتهــا فــي توســيع الرصــد اللحظــي النبعاثــات مداخــن 
المنشــآت الصناعيــة للمداخــن والوحــدات اإلنتاجيــة ألي حيــود عــن الحــدود المســموح بهــا فــي الائحــة التنفيذيــة لقانــون 
ــادة عــدد المنشــآت الصناعيــة المرتبطــة بالشــبكة خــال عــام 2020 لتصــل إلــى 76  حمايــة البيئــة رقــم 4 لســنة 1994، إلــى زي

منشــآه صناعيــة بعــدد 352 نقطــة رصــد علــى مســتوي الجمهوريــة ومــن ضمنهــا 25 شــركة أســمنت.

10   ريهام العراقي – إحنا بنموت بالبطئ – تقرير صحفى نرش عىل رصيف 22 مايو 2022.

11   محمد أبو العنني – احرتس الهواء فيه سم قاتل – تقرير صحفى نرش ىف املرصي اليوم مارس 2014.
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وبجملــة الجهــود الحثيثــة التــي تقــوم بهــا الحكومــة كذلــك، أعــدت وزارة البيئــة دراســة13 قدمــت فيهــا توصياتهــا للحــد مــن 
التلــوث الناتــج عــن صناعــة اإلســمنت، أوصــت الــوزارة باســتخدام الســوالر أو الغــاز الطبيعــي بديــا عــن المــازوت والفحــم )اللذيــن 
يحتويــان علــى محتــوي مرتفــع مــن الكبريــت( للحــد مــن تلــوث الهــواء بســبب الغــازات العادمــة، وكذلــك أوصــت بالتحكــم فــي 

نســبة الهــواء إلــى الوقــود المســتخدم أثنــاء االحتــراق لضمــان تحــول أول أكســيد الكربــون إلــى ثانــي أكســيد الكربــون.

أمــا بخصــوص األتربــة فيمكــن التخلــص مــن جســيمات األتربــة الكبيــرة عــن طريــق اســتخدام المدومــات، والجســيمات الصغيــرة 
عن طريق المرشــحات والمرســبات الكهروســتاتيكية.

وبالنســبة للميــاه فيمكــن تدويــر ميــاه صــرف اإلنتــاج الرطــب وإعادتهــا إلــى االفــران، وكذلــك فصــل أو تجميــع خطــوط مجــاري 
الصــرف الســائل للحــد مــن إجــراءات المعالجــة الزائــدة.

فهل القت هذه الجهود أى ردة فعل على األرض؟

بالتفتيــش الــدورى علــى شــركة اإلســكندرية لأســمنت فــي منطقــة المكــس، ذكــر تقريــر جهــاز شــئون البيئــة أن الشــركة 
كانــت غيــر مطابقــة فــي بعــض التفتيشــات لحــدود انبعاثــات األتربــة، ومخالفــة ألحــكام المــادة 35 النبعاثــات الهــواء الخارجيــة 

وفــق القانــون رقــم 4 لســنة 1994 بشــأن حمايــة البيئــة.

فهــل تــم إغــاق الشــركة، أو إيقــاف اإلنتــاج؟! علــى العكــس تمامــا؛ حصلــت الشــركة علــى قــرض مــن مشــروع التحكــم بالتلــوث 
ــرد قدرهــا 20% مــن تكلفــة المشــروع، و80% قرضــا لتوفيــق  الصناعــى بالتعــاون مــع البنــك الدولــى وحصلــت علــى منحــة ال ت
أوضاعهــا البيئيــة، وال يوجــد أى تقاريــر أو جهــة رقابيــة تؤكــد مــا إذا كان هــذا القــرض الــذي حصلــت عليــه الشــركة قــد اســتعمل 

فــي محلــه أم ال. 14

يدخــل الفحــم وكــوك البتــرول فــي 80% مــن نســبة الوقــود المســتخدم فــي صناعــة اإلســمنت، وهــو مــا يجعــل الوقــود 
المســتخدم فــي الصناعــة محمــا بالرمــاد والمعــادن الثقيلــة، حيــث يوجــد ثانــي أكســيد الكبريــت ضمــن الغــازات العادمــة إلــى 
محتــوي الوقــود مــن الكبريــت، بينمــا تتكــون أكاســيد النتروجيــن بســبب درجــات الحــرارة العاليــة المســتخدمة الحتــراق نســبة 
األكســجين فــي الوقــود المســتخدم، ويتكــون أول أكســيد الكربــون بســبب االحتــراق غيــر التــام للوقــود عنــد نســب الهــواء 

المنخفضــة.

ويمثــل الوقــود الــذي يتــم حرقــه فــي صناعــة اإلســمنت لتســخين الفــرن حوالــي 40% مــن إجمالــي انبعاثــات صناعــة اإلســمنت، 
أمــا نســبة الـــ 60% المتبقيــة فهــي انبعاثــات عمليــة تتصاعــد عندمــا يكــون الحجــر الجيــري مفــرط الحــرارة.

ويعــد تشــغيل األفــران المســتخدمة فــي صناعــة اإلســمنت هــو المصــدر الرئيســي النبعاثــات األتربــة والملوثــات الغازيــة بســبب 
رداءة نوعيــة المــواد الخــام، وتتولــد ميــاه الصــرف فــي هــذه المصانــع نتيجــة عمليــات التبريــد لمعــدات التشــغيل، واســتعادة 
تــراب اإلســمنت عــن طريــق الغســيل الرطــب النبعاثــات األفــران، وتتضمــن هذه الميــاه هذه على هيدروكســيدات البوتاســيوم، 

والصوديــوم، والكلوريــدات والكبريتــات، والمــواد العالقــة مثــل كربونــات الكالســيوم.15

 https://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/N-sustdev/May2018/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%20  13
%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB%20%D9%81%D9%8A%20

 %D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA.pdf
14   محمد أبو العنني – املصدر السابق.

15  الحد من التلوث يف صناعة األسمنت – دراسة صادرة عن وزارة البيئة



بالتالــي تؤثــر صناعــة اإلســمنت علــى جميــع عناصــر الحيــاة فــي البيئــة المحيطــة بهــا، مــن االنســان إلــى نوعيــة الهــواء، وجــودة 
الميــاه، والمحاصيــل الزراعيــة والتربــة، وتؤثــر عوادمــه علــى العامليــن بالمصانــع بشــكل مباشــر، حيــث توصلــت دراســة بعنــوان 
“تكلفــة تأميــن بعــض أخطــار التلــوث عــن صناعــة اإلســمنت” أجراهــا باحثــان علــى العامليــن بمصنــع أســمنت أســيوط، إلــى 
إصابــة العامليــن بالمصنــع بأمــراض جلديــة بنســبة 80% مــن عينــة الدراســة، فضــا عــن إصابــات بالتليــف الرئــوي، وأمــراض 
ــى الرغــم مــن اتخاذهــم  ــران، عل ــج عــن األف ــراب عــادم اإلســمنت النات ــة نتيجــة استنشــاق ت الجهــاز التنفســي، وســرطان الرئ

اإلجــراءات الوقائيــة، وإجــراءات الســامة الصناعيــة مــن ارتــداء الواقيــات التنفســية وغيرهــا.

كيف تحرك المجتمع المدنى؟

تــم بيــع شــركة اإلســكندرية لاســمنت إلــى القطــاع الخــاص فأصبحــت تســمى »اإلســكندرية بورتانــد«، وتــم تســريح عشــرات 
العمــال دون تســوية مســتحقاتهم التأمينيــة، ونتيجــة لضيــاع حقوقهــم تضامــن عمــال الشــركة وغيرهــم مــن ســكان 
منطقــة وادي القمــر ورفعــوا الدعــوى رقــم 11632 لســنة 64 قضائيــة أمــام محكمــة القضــاء اإلداري باإلســكندرية ببطــان عقــد 

بيــع الشــركة لمخالفتــه القوانيــن وعــدم حصــول الشــركة علــى التصاريــح البيئيــة الازمــة.

وأوصــت هيئــة مفوضــي الدولــة بغلــق المصنــع بســبب مخالفــة الشــركة للقوانيــن البيئيــة، وتلويثهــا للبيئــة بشــكل يضــر 
ــذ عــام 2001 لحيــن تنفيــذ  ــع من ــذي صــدر للمصن ــر أن الترخيــص المؤقــت ال الصحــة العامــة للمواطنيــن، حيــث توصــل التقري
االشــتراطات المطلوبــة قانونيــا، توالــى تجديــده بمعرفــة الجهــة اإلداريــة إلــى مــا يزيد على 15 عاما، في مســلك يحــول الترخيص 
المؤقــت إلــى دائــم، ويفــرغ الترخيــص مــن مضمونــه وتصبــح االشــتراطات المتطلبــة قانونــا التــي يجــب علــى الشــركة تنفيذهــا 

للحصــول علــى الترخيــص هــى والعــدم ســواء.16

مخالفــات صريحــة للقانــون، أليــس كذلــك؟ - مــا تــزال القضيــة بيــن التأجيــل واإلحالــة بيــن المحاكــم المختلفــة، ولــم يتوصــل 
بحثنــا إلــى صــدور حكــم نهائــي فيهــا حتــى اآلن. فهــل تســأل عــن األهالــى؟ - مــا زالــوا فــي خطــر.

فــى الجانــب الجنائــى، تقدمــت عــدة منظمــات ومراكــز حقوقيــة علــى رأســها المركــز المصــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
ــد باألنظمــة فــي مؤسســة التمويــل الدوليــة التابعــة لمجموعــة  بشــكوى إلــى مكتــب المحقــق/ المستشــار لشــؤون التقيُّ
البنــك الدولــي ضــد المصنــع ســابق الذكــر والــذي تمولــه المؤسســة، معلنــة تضامنهــا مــع األهالــي والعمــال المتضــررون مــن 

مصنــع اإلســكندرية ألســمنت بورتانــد »تيتــان« بمنطقــة وادي القمــر.17 

ونتيجــة للدعــوى التــي أقامهــا األهالــي والعمــال المتضرريــن ضــد إدارة المصنــع، أصــدرت محكمــة الجنــح المســتأنفة فــي 
الدخيلــة – محافظــة اإلســكندرية عــام 2018 حكمهــا فــي الجنحــة رقــم 2322 لســنة 2018 بإدانــة مصنــع بورتانــد لإلســمنت 
)تيتــان( لتســببه فــي تلــوث البيئــة وانتهــاك الحقــوق الصحيــة لأفــراد القابعيــن فــي المحيــط الســكني للمصنــع، حيــث قضــت 

المحكمــة بغرامــة قدرهــا 20 ألــف جنيــه لعــدم اتخــاذ االحتياطــات والتدابيــر الازمــة لمنــع انبعــاث ملوثــات الهــواء.

قــام المصنــع بالطعــن علــى هــذا الحكــم عــن طريــق النقــض، وظــل الطعــن متــداول أمــام القضــاء إلــى أن صــدر أخيــرا حكــم 
محكمة النقض في الطعن رقم 14888 لســنة 9 قضائية في اغســطس 2022، وذلك بتأييد الحكم الصادر ضد إدارة الشــركة 

16   تقرير هيئة مفويض الدولة – الدعوى رقم 11632 لسنة 64 ق – صــ 62.
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المالكــة للمصنــع مــن محكمــة أول درجــة وبذلــك أكــد الحكــم الخطــأ المنســوب إلــى تلــك الشــركة بعــدم اتخــاذ االحتياطــات 
الازمــة لعــدم تســرب ملوثــات الهــواء أو تقليــل كميــة الملوثات، وعــدم اتخاذ التدابير الازمة واالحتياطــات إلنتاج المواد الخطرة 
 فــي صــورة ســائلة أو صلبــة، وتســببه بخطئــه فــي إصابــة المجنــى عليهــم نتيجــة إهمالــه وعــدم مراعــاة القوانيــن واللوائــح.18

20 ألف جنيه غرامة تساوى أرواح المئات من أهالى وادى القمر الذين يعانون يوما بعد يوم. 

الصناعات البترولية

إذا ذهبــت فــي رحلــة بالســيارة مــن وســط البلــد فــي القاهــرة إلــى منطقــة مســطرد ســيتغرق منــك الوقــت حوالــي 28 دقيقــة، 
ســتمضى فــي طريقــك علــى مناطــق مصــر الجديــدة، المطريــة، المــرج، والخصــوص. وســتواجهك فــي الجهــة المقابلــة مــن 

النيــل القناطــر الخيريــة.

يبلــغ التعــداد الســكانى لمحيــط منطقــة مســطرد وفقــا لتقريــر الجهــاز المركــزى للتعبئــة العامــة واالحصــاء عــام 2018 حوالــي 
694922 نســمة.

اســتثمارات  بلغــت  القليوبيــة،  فــي منطقــة مســطرد بمحافظــة  البتروكيماويــات  افتتــاح مجمــع  تــم   ،2020 فــي ســبتمبر 
المشــروع نحــو 3.4 مليــار دوالر، حيــث يعمــل المشــروع ووحداتــه االنتاجيــة بطاقــة تصــل إلــى 4.7 مليــون طــن ســنويا مــن 
مختلــف المنتجــات البتروليــة عاليــة القيمــة. وتتنــوع منتجــات المشــروع كالبنزيــن عالــي األوكتيــن والســوالر بمواصفــات الجــودة 

االوروبيــة، والبوتاجــاز ووقــود الطائــرات والنافتــا والفحــم.

منــذ أغســطس 2021- بعــد عــام واحــد مــن افتتــاح المجمــع -  بــدأت رائحــة تشــبه رائحــة المبيــدات الحشــرية تســري فــي الجــو 
وتنتشــر فــي محيــط ملــيء بالكتــل البشــرية تبلــغ مســاحته حوالــى 5 آالف كيلــو متــر مربــع، نتيجــة لذلــك تقــدم اكثــر مــن 670 
شــخص مــن أهالــى مناطــق ســراي القبــة، الزيتــون، مســطرد، جســر الســويس، عيــن شــمس، عزبــة النخــل، مصــر الجديــدة، 
مدينــة نصــر، والعباســية بشــكوى إلــى رئاســة مجلــس الــوزراء ووزارة البيئــة لبحــث مصــدر الرائحــة المزعجــة التــي ســببت 

العديــد مــن حــاالت االختنــاق وتســمم الــدم واإلغمــاء.19

https://eipr.org/press/2022/08/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%91-   18
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ما الذي يحدث عند احتراق الوقود؟

وفقــا إلحصــاءات وزارة البتــرول والثــروة المعدنيــة ســاهم قطــاع البتــرول بحوالــي 12,3 مليــون طــن مــن أصــل 206,7 مليــون 
طــن مــن انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون الــذي نتــج عــن القطاعــات الصناعيــة واإلنتاجيــة المختلفــة لعامــي 2018/2017، 

كمــا أشــارت بعــض الدراســات إلــى تســببه فــي 25% مــن ملوثــات الهــواء المختلفــة فــي نطــاق القاهــرة الكبــرى.

ــون( مــن  ــي أكاســيد الكرب ــت، النيتروجيــن، وأول وثان ــة، الكبري ــات الســامة وغيــر الســامة )كالمركبــات العضوي ــد النفاي تتول
ــر، والنقــل، ويمثــل الوقــود األحفــوري مــن الغــاز الطبيعــي والبتــرول  الصناعــات النفطيــة خــال عمليــات االســتخراج، والتكري
ــي، يســتهلك قطــاع  ــات البنــك الدول ومشــتقاتهما حوالــي 96% مــن اعتمــاد مصــر علــى إنتــاج الطاقــة فــي 2017، وفقــا لبيان
الكهربــاء وحــده حوالــي 39.6% مــن إجمالــي الغــازات والمنتجــات البتروليــة المســتخدمة، بينمــا يســتهلك قطــاع النقــل %15.6، 

ــي %21.4.20  والقطــاع الصناعــي حوال

وتؤثــر المنتجــات البتروليــة علــى صحــة االنســان وعلــى النظــام البيئــي بشــكل عــام، باختــاف درجــات ومســتويات الســمية 
للمنتجــات النفطيــة فــي جميــع مراحــل اإلنتــاج، حيــث يــؤدي تســرب الزيــت فــي البيئــة البحريــة إلــى قتــل الثدييــات وانخفــاض 
إنتاجيــة الطحالــب التــي تتغــذي عليهــا الكثيــر مــن األنــواع التــي تعيــش فــي هــذه البيئــة، كمــا تحتــوي مقطــرات البتــرول علــى 
مــواد خطيــرة قــد تســبب أنــواع مختلفــة مــن الســرطان لــدي االنســان وخاصــة ســرطان الــدم، كمــا اشــارت بعــض الدراســات إلــى 

تســببها فــي بعــض التشــوهات الخلقيــة لــدي األجنــة فــي المناطــق الســكنية المحيطــة بمصافــي النفــط.

فــي ظــل كل هــذه المخاطــر التــي تنتــج عــن الصناعــات النفطيــة، يأتــي التلــوث بالمشــتقات البتروليــة والمخلفــات الزيتيــة فــي 
البيئــة البحريــة بنحــو 39.7% لــكل منهمــا بمــا يمثــل جــزء مهــم، وعامــل أساســي فــي التلــوث البيئــي، حيــث جــاءت حــوادث 
الموانــئ البحريــة بنســبة 50.9% منهــا، تليهــا حــوادث البيئــة البحريــة 28.5%، ثــم حــوادث الملوثــات النيليــة بنســبة %17.3، 

وخليــج الســويس بنســبة %5.1.21

قاتل صامت

ــأول أكســيد الكربــون عندمــا يتراكــم فــي مجــرى الــدم. عنــد وجــود  وفقــا لمركــز “مايــو كلينــك” الطبــى، يحــدث التســمم ب
ــأول أكســيد الكربــون.  ــدم الحمــراء ب ــا ال كميــات كبيــرة منــه فــي الهــواء، َيســتبدل جســمك األكســجين الموجــود فــي خاي

ــؤدي ذلــك إلــى تلــف خطيــر باألنســجة، أو حتــى المــوت. ُي

تشــمل األعــراض التــي يســببها التســمم الصــداع، الضعــف، ضيــق التنفــس، التشــوش، وفقــدان الوعــي، ويســبب التعــرض 
لكميــات كبيــرة مــن غــاز أول أكســيد الكربــون الــذى ينتجــه احتــراق المــواد البتروليــة إلــى تليــف فــي الدمــاغ، واإلضــرار بالقلــب، 

اإلجهــاض التلقائــي، وحتــى الوفــاة.

كيف ردت الحكومة؟

الدكتــور علــى أبــو ســنة رئيــس جهــاز شــئون البيئــة صــرح بأنــه تــم تشــكيل لجنــة مــن المعمــل المركــزى بالجهــاز والتفتيــش 
ــات، وأوضــح أن هنــاك بعــض  ــة البيئــة لبحــث وتحليــل 16 مدخنــة داخــل مجمــع مســطرد للبتروكيماوي البيئــي وجهــاز حماي

20  الجهاز املركزي للتعبئة واالحصاء، الكتاب االحصايئ السنوي، سبتمرب 2014.

21  محددات التلوث البيئي يف مرص بالرتكيز عىل الوقود األحفوري – املجلة العربية لإلدارة – العدد الرابع – ديسمرب 2017.



المشــاكل الفنيــة المتعلقــة بتنــكات التخزيــن، وأنــه تــم تنفيــذ بعــض اإلجــراءات علــى أرض الواقــع دون تحديــد ماهيتهــا.22 
وأوعــز شــعور المواطنيــن بهــذه الكميــات مــن رائحــة الغــاز إلــى ســكون الريــاح وزيــادة نســبة الرطوبــة فــي شــهور الصيــف، 

فمــاذا عــن أشــهر الشــتاء؟!

ــواردة  ــج القياســات البيئيــة ال ــرة البيئــة الدكتــورة ياســمين فــؤاد، إن الرصــد البيئــي بمجمــع مســطرد أســفر نتائ ــت وزي وقال
بالتقاريــر المرفقــة أن جميــع االنبعاثــات ال تتعــدى الحــدود المســموح بهــا طبقــً لقانــون حمايــة البيئــة فــي معظــم المصانــع، 

بينمــا تــم غلــق وحدتيــن بالفعــل ثبــت مــن أجهــزة الرصــد البيئــى رفعهمــا لمعــدل االنبعاثــات عــن الحــد المســموح بــه.23

تصريــح الوزيــرة لــم يختلــف عــن تصريــح رئيــس جهــاز شــئون البيئــة حيــث تجاهــل كا منهمــا فــي حديثــه وجــود زيــادة فــي 
االنبعاثــات ومشــكات فنيــة فــي تنــكات التخزيــن، وأصــر كاهمــا أن الســبب الرئيســي إلحســاس المواطنيــن باالختنــاق وإصابــة 

بعضهــم بالتســمم فــي الــدم كان ركــود الريــاح وزيــادة نســبة الرطوبــة فــي شــهور الصيــف!

بقع الزيت تجثم على أنفاس الُشعب المرجانية

مشكلة مجمع مصانع البتروكيماويات ليست الوحيدة، والبشر ليسوا وحدهم  المهددون بالتلوث فالمرض، انتهاء بالموت.

ــواع مــن  ــم، حيــث توجــد فــي مصــر 209 أن ــة فــي العال ــات البحري ــة، تملــك مصــر واحــدة مــن أجمــل البيئ فبحســب وزارة البيئ
الِشــعاب المرجانيــة التــي تشــكل ملجــأ للحيــاة البحريــة، وتجــذب الغواصيــن مــن كل أنحــاء الدنيــا، إال أنــه مــع تكــرار حــوداث 
تســريب زيــت النفــط مــن الســفن المــارة بالبحــار المحيطــة بالجمهوريــة يتــم تهديــد الحيــاة البحريــة وتدهــور أحــوال الكائنــات 

التــي تعيــش فيهــا، مــا يتســبب بأضــرار ال حصــر لهــا.

يتســبب مركــب البنزوبيريــن التــي ينتــج عــن تســريب زيــت النفــط إلــى نفــوق المرجــان المكــون للشــعاب المائيــة، كمــا أنــه يعــد 
أيضــا مــن الهيدروكروبونــات المســببة للســرطان ويزيــد مــن نســبة الرصــاص فــي األســماك بمقــدار 44% عنــد الحــد المســموح 

وكذلــك نســبة الزئبــق بمقــدار %38.

يطفــو زيــت النفــط علــى ســطح المــاء مكونــا طبقــة عازلــة بيــن المــاء والهــواء حيــث تمنــع هــذه الطبقــة ذوبــان االكســجين فــي 
ميــاه البحــر ممــا يؤثــر علــى زيــادة حموضــة البيئــة البحريــة فــي مــكان التســريب، إذ يغطــى اللتــر الواحــد مــن النفــط مســاحة 

تزيــد عــن 4000 متــر مربــع مــن الميــاه المســطحة.24

ــع فــي البحــر األحمــر  ــاء نوبي ــت مين ــر 2016 تلوث ــة، ففــي فبراي ــى الشــواطئ المصري ــت النفــط عل وتعــددت حــوادث تســرب زي
ــاك. ــت ترســو هن ــم القبرصــي، كان نتيجــة تســرب النفــط مــن ســفينة حملــت العل

وفــى 2019، أفــاد بــاغ إلــى غرفــة العمليــات المركزيــة بــوزارة البيئــة بوجــود بقعــة زيتيــة بــرأس غــارب وصــوال إلــى شــواطئ 
الغردقــة نتيجــة انقطــاع وصــات شــحن ســفينة بتروليــة، وصلــت مســاحة انتشــار البقعــة إلــى 5 آالف متــر مربــع تقريبــا، تتكــرر 
الحــوادث فــي 2021، ومؤخــرا فــي 2022، حيــث أورد المركــز المصــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي تقريــر لــه أن بقــع 
مــن زيــت النفــط ظهــرت بشــكل متفــرق علــى شــواطئ مدينــة دهــب بشــرم الشــيخ ولــم يعــرف مصدرهــا حتــى كتابــة تلــك 

الســطور.25

22  الدكتور عىل أبو سنة – رئيس جهاز شئون البيئة – ترصيح تلفزيوىن لربنامج كلمة أخرية عىل قناة أون.

23  الدكتورة ياسمني فؤاد – وزيرة البيئة – ترصيح صحفي لجريدة األهرام القومية – نرش يف 3 أغسطس 2022.

24  الدكتور مجد جرعتيل – تأثري التلوث النفطي عىل البيئة والكائنات الحية البحرية – نرش عىل موقع دراسات خرضاء يف نوفمرب 2011.

https://ecesr.org/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d9%84%d9%88%d8%ab-   25
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 /%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b5



جهود الحكومة في مهب الريح

تعمــل وزارة البيئــة مــن خــال المراجعــة البيئيــة لشــركات البتــرول التابعــة للقطــاع العــام )بمحافظــة جنــوب ســيناء( علــى تنفيــذ 
خطــط اإلصحــاح البيئــي بوقــف الصــرف علــى البيئــة البحريــة بخليــج الســويس مــن خــال إنشــاء بــؤر تبخيــر، ومحطــات لمعالجــة ميــاه 
الصــرف الصناعــي بشــركتي العامــة للبتــرول والســويس للزيــت بتكلفــة تزيــد عــن 5 ماييــن دوالر أمريكــي، حيــث تطمــح الخطــة أن 

تكــون محافظــة جنــوب ســيناء هــي أول محافظــة تنتهــي مــن مشــكات الميــاه المصاحبــة لحفــر آبــار البتــرول فــي مصــر.

إال أن هــذه الخطــة محــل تســاؤل كبيــر، فمــع تكــرار حــوادث تســريب زيــت النفــط مجهولــة المصــدر علــى شــواطئ البحــر األحمــر، 
والبحــر المتوســط، ونهــر النيــل، وتصــدى الجمعيــات التوعويــة والمتطوعيــن مــن أفــراد المجتمــع المحلــي إليهــا، تقــدم عضــو 
مجلــس النــواب عبدالمنعــم إمــام بطلــب اســتجواب إلــى وزيــرة البيئــة لمعرفــة أســباب التأخــر الدائــم فــي االســتجابة لمثــل 
هــذه الكــوارث، وكذلــك القصــور فــي عــدد معامــل تحليــل بقــع الزيــت لتحديــد مصدرهــا - حيــث ال تتوفــر تلــك المعامــل فــي 
المــدن الســاحلية بشــكل كامــل – ومــدى تطبيــق العقوبــات القانونيــة علــى المتســببين فــي التلــوث، فضــا عــن إن إجــراءات 

الــوزارة للحــد مــن حــدوث تلــك الكــوارث.

صناعة األسمدة

تنتــج مصــر حوالــي 3 ماييــن طــن ســنويا مــن خــام الفوســفات الصخــري، ويبلــغ إجمالــي االحتياطــي القومــي مــن الفوســفات 
فــي مصــر حوالــي 1000 مليــون طــن، ويشــكل الفوســفات الصخــري المــادة الخــام األساســية التــي تعتمــد عليها صناعة األســمدة 

الفوســفاتية والنيتروجينيــة فــي مصــر.

وتــدرج القوانيــن الوطنيــة صناعــة األســمدة ضمــن الصناعــات التــي تمثــل درجــة كبيــرة مــن مــن المخاطــر المتعلقــة باألمــن، 
الصحــة، الســامة، والبيئــة حســب الجــدول المرفــق بالائحــة التنفيذيــة لقانــون تيســير إجــراءات منــح تراخيــص المنشــآت 

الصناعيــة رقــم 15 لســنة 2017.

يقــدر انتــاج مصانــع االســمدة فــي مصــر حوالــي 7.8 مليــون طــن ســنويا مــن االســمدة النيتروجينيــة، و3.4 مليــون طــن ســنويا 
مــن االســمدة الفوســفاتية، كمــا تعــد مصــر – بحســب بيــان لغرفــة الصناعــات الكيماويــة – ســادس أكبــر منتــج لليوريــا 
وخامــس مصــدر لهــا، إذ بلــغ إنتــاج مصــر مــن اليوريــا فــي عــام 2020 6.7 مليــون طــن، وحوالــي مليــون طــن مــن نتــرات األمونيا.26
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كيف يتسرب غاز األمونيا إلى أعماق بيئتنا؟

وفقــا لكتيــب اإلرشــادات الخــاص بشــأن البيئــة والســامة الخاصــة بصناعــة األســمدة الصــادر عــن مجموعــة البنــك الدولــي لعــام 
2007، فــإن ملوثــات الهــواء التــي تنتــج مــن العمليــات الصناعيــة لأســمدة الفوســفاتية والنيتروجينيــة نتيجــة انبعــاث غــازات 
األمونيــا، والهيدروجيــن، أول وثانــي أكاســيد الكربــون، باإلضافــة إلــى تســرب انبعاثــات غــاز األمونيــا مــن الخزانــات والصمامــات 
ــل، واحتــواء ميــاه الصــرف غيــر المعالجــة الناتجــة عــن الغســل الحمضــي، والغســل الرطــب  واألنابيــب أثنــاء النقــل أو التحوي
لغايــات وماكينــات اإلنتــاج، علــى مخلفــات مــن ســوائل حمضيــة وكاويــة، ومركبــات أمينيــة، وغــاز الميثانــول، والتــي تعــد 

جميعهــا مــن المــواد الســامة والقاتلــة.

يتســبب تســرب هــذه المــواد إلــى الهــواء والتربــة والميــاه فــي تغيــر الخــواص الكيميائيــة والفيزيائيــة لهــا، مــا يــؤدي إلــى إصابــة 
اإلنســان بالســرطان واألمــراض الصدريــة واألزمــات التنفســية، وصــوال إلــى الوفــاة المفاجئــة فــي الكثيــر مــن األحيان.

أزمة مصنع سماد طلخا

فــي ســتينات القــرن الماضــي – حينمــا كان خــط القنــاة مشــتعا بالمعــارك الحربيــة – نقلــت الحكومــة المصريــة مصنــع شــركة 
الدلتــا لأســمدة الكيماويــة مــن مقــره بالســويس إلــى قلــب الدلتــا، حيــث العمــران الســكنى بمركز طلخــا بمحافظــة الدقهلية، 
خوفــا مــن كارثــة إنســانية قــد تنتــج مــن اســتهدافه مــن العــدو اإلســرائيلي. منــذ ذلــك الحيــن ومصنــع ســماد طلخــا يعمــل 

بالمنطقــة التــي نقــل إليهــا حتــى وقــت كتابــة هــذه الســطور، إذا مــا األزمــة؟

فــي دراســة تمــت علــى عمــال المصنــع البالــغ عددهــم 9600 عامــل بيــن عامــي 1987 و1995، كشــفت الدراســة عــن إصابــة 
العامليــن بالمصنــع بعــد األمــراض الخطيــرة والقاتلــة مثــل نوبــات االختنــاق وأمــراض الرئــة وتلــف األعصــاب، وأمــراض القلــب، إذا 

بلــغ عــدد المصابيــن بهــذه األمــراض مــن عمــال المصنــع 3787 عامــا مــن أصــل 27.9600

ــر  ــة غي ــة التــي تصــرف فيــه مصنــع ســماد طلخــا مخلفاتهــا العضوي ــاه مصــرف الطويل ــات المأخــوذة مــن مي وكشــفت العين
المعالجــة، عــن وجــود نســب متزايــدة مــن الزرنيــخ والرصــاص واألمونيــا، تؤثــر بشــكل مباشــر علــى البيئــة الحيوانيــة الموجــودة 
فــي هــذا المصــرف، إذ بلــغ ارتفــاع نســبة النتــرات بواقــع 140 مليجرامــا بمخــرج الصــرف الصناعــي بطلخــا ) 1(، وتزايــد إلــى 160 

مليجرامــا بمخــرج الصــرف بطلخــا )2( رغــم أن الحــد المســموح ال يتعــدى 40 مليجرامــا فقــط.28

وبدعــوى وعــد بتشــغيل أبنــاء القريــة، تــم تدميــر البيئــة النيليــة، والزراعيــة، واإلنســانية لمركــز بأكملــه فــي قلــب الدلتــا. 
يكشــف هــذا التصريــح الــذي قالــه أحــد أبنــاء المركــز لصحيفــة البوابــة عــن عــدم انتبــاه األهالــي وقــت نقــل المصنــع إلــى القاتــل 
المتسلســل الــذي ســمحوا لــه بالعيــش بينهــم، بيــن أراضيهــم الزراعيــة التــي يمأهــا بالنتــرات، وميــاه نيلهــم التــي يحــرق بهــا 

مجــرى ريقهــم، نتيجــة الصــرف الصناعــى فيهــا، وأجهزتهــم التنفســية التــي ملئــت بغــاز النشــادر )األمونيــا( الخانــق. 

كل ذلــك نتيجــة وعــد حكومــى بتشــغيل أبنــاء المركــز بالمصنــع. فــي 2018 كشــفت وحــدات الرصــد البيئــي عــن زيــادة خطيــرة 
ــوزراء إعطــاء إدارة  فــي انبعاثــات غــاز األمونيــا نتيجــة مشــكلة فــي صمامــات وحــدة حامــض النيتريــك، حينهــا قــرر مجلــس ال
المصنــع فرصــة لإلصــاح، إال أن حرائــق تاليــة زادت مــن الطيــن بلــة، فصــدر قــرار مــن محافــظ الدقهليــة وقتهــا باإليقــاف اإلداري 
والكلــي لوحــدة إنتــاج اليوريــا بعــد تجــاوز االنبعاثــات الحــدود المســموح بهــا قانوًنــا، إال أن عمــال المصنــع تجمعــوا أمــام وحــدات 

اإلنتــاج بالمصنــع ومنعــوا اللجنــة المشــكلة مــن الدخــول.29

27   التلوث الناجم عن مصنع سامد طلخا – محمد عبد الحميد الجزايريل – مجلة اآلداب – جامعة املنصورة.
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إلى أين وصلت األزمة؟

ــه  فــي ديســمبر 2020، وافقــت الجمعيــة العموميــة لشــركة الدلتــا لأســمدة باألغلبيــة علــى نقــل وحــدات المصنــع مــن مكان
الحالــي بطلخــا إلــى موقــع شــركة النصــر لأســمدة بمحافظــة الســويس، إال أن قــرارا صــدر فــي أبريــل 2021 مــن وزارة قطــاع 
األعمــال العــام باالســتقرار علــى تطويــر المصنــع فــي موقعــه الحالــي، مــع اســتغال مســاحة 62 فدانــا مــن إجمالــي أرض الشــركة 
البالغــة نحــو 299 فدانــا فــي إقامــة مشــروع ســكن بديــل للعشــوائيات، فــي اتجــاه للحكومــة بتحويــل إنتــاج المصنــع إلــى 

األمونيــا الخضــراء، حيــث تصبــح الصناعــة أقــل تكلفــة مــن حيــث تلويــث البيئــة!.30

مصنع أسمدة أسوان

ــرارا بإيقــاف  ــو، بمحافظــة أســوان، أصــدر المحافــظ ق ــة الســباعية – شــرق إدف ــىى قري فــى مــارس 2011 نتيجــة احتجاجــات أهال
العمــل بمصنــع شــركة أســوان لأســمدة والصناعــات الكيماويــة، حيــث تضمــن تقريــر جهــاز شــئون البيئــة لفرع جنــوب الصعيد 
عــددا مــن المخالفــات البيئيــة بالمصنــع، إذ تــم بنــاء المصنــع علــى بعــد أمتــار قليلــة مــن الحيــز الســكانى للقريــة، ولــم يقــم 
المصنــع بتركيــب فاتــر أو مداخــن بــه، مــا أدى إلــى تلــوث القريــة بأكملهــا وإصابــة بعــض أهالــي القريــة بأمــراض صدريــة مزمنــة، 

إال أنــه فــي مــارس 2019 فوجــئ األهالــي بعــودة المصنــع لإلنتــاج مــن جديــد، رغــم إثبــات المخالفــات بشــأنه.

نتيجــة لذلــك، أقــام المحامــون الممثلــون عــن أهالــى قريــة الســباعية دعــوى قضائيــة أمــام محكمــة القضــاء اإلدارى بأســوان 
ــرار محافــظ أســوان  ــذ ق ــة بوقــف تنفي ــة – للمطالب ــة واالجتماعي –بالتعــاون مــع محامــو المركــز المصــري للحقــوق االقتصادي

ــى العمــل، ونــدب لجنــة هندســية وبيئيــة لبيــان المخالفــات البيئيــة للمصنــع. المتضمــن عــودة المصنــع إل

جــاء تقريــر هيئــة مفوضــي الدولــة بقبــول موضــوع الدعــوى؛ اســتنادا إلــى أن صناعــة األســمدة تعــد مــن الصناعــات الخطــرة 
علــى البيئــة وال يجــوز تشــغيل مصنــع لهــا إال بترخيــص مســبق مــن الهيئــة العامــة للتنميــة الصناعيــة؛ حيــث أنهــا صاحبــة 

االختصــاص األصيــل بموجــب القانــون وليــس محافــظ أســوان.
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الفصل الثالث

كيف نظمت القوانين الوطنية التحكم في الملوثات الصناعية؟

ــم، علــى  ــة مــن دول العال ــة والعمرانيــة فــي أي دول تعــد الصناعــات الســابق ذكرهــا، ذات أهميــة قصــوى للتنميــة االقتصادي
الرغــم مــن أنهــا  تعــد مــن أخطــر الصناعــات، هــي وغيرهــا، نظــرا لتأثيراتهــا الســلبية علــى البيئــة المحيطــة بهــا؛ حيــث ينتــج 
ــة تقضــي علــى اإلنســان  ــرات فيزيائيــة وكيميائي ــر معالجــة مــن شــأنها أن تحــدث تغيي عنهــا مخلفــات صناعيــة خطــرة وغي

والحيــوان والمحاصيــل واألرض الزراعيــة، بمــا يهــدد جميــع مقومــات الحيــاة علــى األرض.

لذلــك فإنــه مــن المفتــرض أن تحــد القوانيــن بــل وتحمــي مــن النتائج الســلبية لهــذه الصناعات على أهميتها، وســوف نتعرض 
فيمــا يلــي إلــى الحــدود التــي قررتهــا الدولــة فــي تشــريعاتها للحماية المقررة مــن المخلفات الخطرة لهــذه الصناعات: -

تعريف النفايات الخطرة

يعــرف قانــون البيئــة رقــم 4 لســنة 1994 فــي مادتــه األولــى )النفايــات الخطــرة( علــى أنهــا “مخلفــات األنشــطة والعمليــات 
المختلفــة أو رمادهــا المحتفظــة بخــواص المــواد الخطــرة التــي ليــس لهــا اســتخدامات تاليــة أصليــة أو بديلــة”.

كمــا يحــدد قانــون البيئــة والئحتــه التنفيذيــة كيفيــة إدارة هــذه النفايــات للحــد مــن التلــوث البيئــي الناتــج عنهــا، باإلضافــة إلــى 
ــات الصناعيــة الخطــرة فــي  ــة بالنفاي ــذي وضــع الحــدود المســموح بهــا لصــرف الميــاه الملوث ــون رقــم 48 لســنة 1982، ال القان

شــبكة المجــاري العامــة ونهــر النيــل.

وتحــدد خطــورة النفايــات الناتجــة عــن هــذه الصناعــات إذا اكتســبت صفــة أو أكثــر مــن خــواص المــواد الخطــرة التــي حددهــا 
قانــون البيئــة بــأن تكــون معديــة، أو ســامة، أو قابلــة لانفجــار، أو االشــتعال، أو ذات اشــعاعات مؤينــة.

ــة، كمــا  ــر أراضــي الجمهوري ــة الخطــرة أو الســماح بدخولهــا أو حتــى مرورهــا عب ــات الصناعي ــون اســتيراد النفاي ويحظــر القان
وقعــت مصــر بخصــوص هــذا الشــأن علــى اتفاقيــة )بــازل( الخاصــة بنقــل النفايــات الخطــرة الصناعيــة أو غيــر الصناعيــة عبــر 

الحــدود.

وأخضــع قانــون البيئــة المنشــآت الصناعيــة بأنواعهــا إلــى إجــراءات محــددة قبــل التخلــص النهائــي مــن هــذه النفايــات الخطــرة؛ 
حيــث ألــزم القانــون المنشــآت التــي تنتــج نفايــات خطــرة العمــل علــى خفــض نســب هــذه النفايــات عنــد المصــدر، ويتــم تحديــد 
معاييــر محــددة تتعلــق بتركيــزات تلــك االنبعاثــات بهــدف التحكــم فــي إجمالــي احمــال التلــوث الصناعــي للوصــول إلــى 
المســتويات العالميــة واإلقليميــة مــع اآلخــذ فــي االعتبــار تحمــل القــدرات البيئيــة فــي المناطــق المــراد أن تقــام عليهــا هــذه 

المنشــأة.

األثر البيئي

ال ينــص القانــون صراحــة علــى منــع بنــاء المنشــآت الصناعيــة أو اإلنتاجيــة داخــل األحيــاز الســكانية، وال تشــمل القوانيــن النــص 
علــى تراخيــص بيئيــة معنيــة تخــص اإلنشــاء واكتفــى قانــون البيئــة رقــم 4 لســنة 1994 بإلــزام الشــركات والمنشــآت الصناعيــة 



بتقديــم دراســة تقييــم األثــر الــذي ســتنتجه هــذه المنشــأة علــى البيئــة المحيطــة، وال يذكــر القانــون أو الائحــة التنفيذيــة أيــة 
معاييــر محــددة يصــدر علــى أساســها تراخيــص اإلنشــاء بنــاء علــى هــذه الدراســة، حيــث أســند القانــون إلــى جهــاز شــؤون 

البيئــة وضــع هــذه المعاييــر.

كمــا لــم يحــدد القانــون مــدة صاحيــة لهــذه الدراســة حيــث تعــد غيــر مرتبطــة بفترة زمنيــة معينــة، إذ ال يلزم القانون المنشــآت 
الصناعيــة بتحديــث هــذه الدراســات لبيــان إمكانيــة اســتمرار اإلنتــاج مــن عدمــه، وقــد أرســت محكمــة القضــاء اإلداري فــي حكــم 
حديــث لهــا مبــدأ فــي الشــأن لتفســيرها بعــض مــواد قانــون البيئــة حيــث رأت أن التوســعات أو التجديــدات أو تغييــر النمــط 
اإلنتاجــي آلالت التشــغيل أو زيــادة أعــداد العامليــن بصــورة تفــوق القــدرة االســتيعابية لمــكان العمــل أو أيــة تعديــات جوهريــة 
فــي مبنــى المنشــأة وبوجــه خــاص تلــك المتصلــة بنظــام التهويــة أو تغييــر موقــع العمــل أو غيــر ذلــك ممــا قــد يترتــب عليــه 
زيــادة أحمــال الملوثــات أو أي تأثيــر ضــار علــى البيئــة أو علــى العامليــن فــي المنشــأة؛ مخالفــة تســتوجب إلغــاء الترخيــص 
الصــادر للمنشــأة التــي لــم تلتــزم بأحــكام القانــون أو وقــف ســريان الترخيــص لحيــن إتمــام إجــراءات تقييــم التأثيــر البيئــي 

لهــذه المنشــأة.31

وأنشــئت اإلدارة المركزيــة للتفيــش التابعــة لجهــاز شــئون البيئــة عــام 2003، ويعــد التفتيــش البيئــي هــو الوســيلة القانونيــة 
لفــرض االلتــزام البيئــي علــى المنشــآت الصناعيــة، حيــث تقــوم المهمــة األساســية التــي نــص عليهــا القانــون فــي تقييــم مــدى 
التــزام المصانــع بالمعاييــر المنصــوص عليهــا فــي الترخيــص البيئــي الخــاص بهــا، وكذلــك رصــد االنتهــاكات التــي ترتكبهــا 

هــذه المصانــع تمهيــدا إلحالــة هــذه االنتهــاكات إلــى النيابــة العامــة للتحقيــق أو لســحب الترخيــص البيئــي وإيقــاف اإلنتــاج.

علــى أرض الواقــع تواجــه اإلدارة العديــد مــن المشــكات، حيــث يركــز المفتشــون علــى رصــد االنتهــاكات والمخالفــات البيئيــة 
وتحصيــل الغرامــات مــن المنشــآت المخالفــة، دون التركيــز علــى مســاعدة هــذه المنشــآت لتحقيــق االلتــزام البيئــي المــراد 
والوصــول بمســتويات التلــوث إلــى المعــدل المطلــوب، كمــا تعانــي إدارة التفتيــش البيئــي – حســب تقريــر تقييــم سياســات 
التحكــم فــي التلــوث الصناعــي فــي مصــر – مــن نقــص الخبــرات العلميــة المدربــة للمفتشــين البيئييــن وقلــة أعدادهــم 

بالنســبة إلــى معــدالت النمــو الصناعــي فــي مصــر.

رصد االنبعاثات الخطرة

علــى الرغــم مــن صــدور قانــون البيئــة عــام 1994، إال أن االهتمــام بالقضايــا البيئيــة وخفــض معــدالت التلــوث والمراقبــة البيئيــة 
علــى الصناعــات الضــارة لــم يبــدأ إال فــي وقــت متأخــر كثيــرا عــن توقيــت صــدور هــذا القانــون، حيــث بــدأ العمــل فــي إنشــاء 

شــبكة قوميــة لرصــد االنبعاثــات الضــارة مــن المصانــع والمنشــآت فــي عــام 2006.

وتســتخدم الســلطات المحليــة مؤشــرات الرصــد لتحديــد مــدى التــزام الصناعــات بحجــم االنبعاثــات الصــادرة عنهــا والمعاييــر 
القانونيــة التــي حددتهــا الجــداول الملحقــة بالائحــة التنفيذيــة لقانــون البيئــة، وكذلــك كمؤشــر عــام لــأداء البيئــي فــي جميــع 
أنحــاء الجمهوريــة، وحتــى عــام 2018 نجحــت وزارة البيئــة بتركيــب 256 محطــة رصــد علــى إجمالــي مداخــن 62 شــركة فــي 
الصناعــات المختلفــة، حيــث بلــغ متوســط التوافــق بيــن مــا تنتجــه هــذه الشــركات مــن انبعاثــات ضــارة ومــا هــو منصــوص عليــه 

فــي القانــون بنســبة تصــل نحــو 95% حســب مــا وضحــت وزارة البيئــة فــي تقريرهــا لحالــة البيئــة عــام 2018.

وعلــى الرغــم مــن كل هــذه الجهــود، إال أن الرصــد الســنوي لانبعاثــات الصناعيــة يفتقــر إلــى وجــود قاعــدة بيانــات ذات فعاليــة 
علــى أرض الواقــع، حيــث أن الرصــد الفعلــي ال يشــمل البيانــات عــن الملوثــات الخطــرة ذات التأثيــر الحــرج علــى البيئــة، حيــث 
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ــة المعنيــة  ــات، وبذلــك ســوف يصعــب علــى الجهــات اإلداري ــات تحليــل ورصــد لعــدد محــدود مــن هــذه االنبعاث تشــمل البيان
اعــداد سياســات فعالــة للتحكــم فــي التلــوث الصناعــي الناتــج عــن بقيــة هــذه االنبعاثــات.

الجهود الحكومية للحد من التلوث الصناعي

دخلــت الحكومــة المصريــة فــي شــراكة مــع مجموعــة البنــك الدولــي للبــدء فــي مشــروع التحكــم فــي التلــوث الصناعــي علــى 
مراحــل عــدة بدايــة مــن عــام 1997 حيــث حصلــت الحكومــة المصريــة علــى قــرض بمبلــغ 35 مليــون دوالر أمريكــي لتحســين 
الوضــع البيئــي ومســاعدة المنشــآت الصناعيــة للتوافــق مــع القوانيــن الوطنيــة للبيئــة ورفــع الوعــي بأهميــة مكافحــة التلــوث 
الصناعــي فــي مصــر، ونفــذت الحكومــة 24 مشــروعا لمعالجــة ملوثــات الهــواء والصــرف الصناعــي كمرحلــة أولى من المشــروع.

واســتفادت مــن هــذا القــرض شــركات صناعيــة كبــري وهــي )الســويس لإلســمنت، اإلســكندرية لكربونــات الصوديــوم، أرمــا 
للزيــوت والصناعــات الغذائيــة، الدلتــا لأســمدة، ومصــر لألومنيــوم، وغيرهــا(.

وركــزت المرحلــة الثانيــة مــن المشــروع )2007-2013( علــى نطــاق محافظــات القاهــرة الكبــرى، حيــث مثلــت هــذه المنطقــة نســبة 
50% مــن حجــم المنشــآت الصناعيــة فــي مصــر، وبلــغ عــدد المنشــآت الصناعيــة واإلنتاجيــة بهــا حوالــي 18263 مصنــع ومنشــأة، 
ينتــج منهــا كميــة كبيــرة مــن الملوثــات الصناعيــة الناتجــة عــن الصناعــات الثقيلــة فــي مصــر، وبلــغ إجمالــي عــدد القــروض 
التــي حصلــت عليهــا الحكومــة المصريــة حوالــي 185 مليــون دوالر، لمشــروعات مكافحــة تلــوث الهــواء، ومعالجــة الصــرف 

الصناعــي، وإدارة المخلفــات الصلبــة.

وضمــن الخطــة، قــرر رئيــس مجلــس الــوزراء اســتخدام مخلفــات اإلســمنت مــن تــراب اإلســمنت الجانبــي )البــاي بــاص( فــي إنشــاء 
ورصــف الطــرق داخــل القــرى كبديــل عــن الطــرق الترابيــة.

واســتفاد مــن هــذه المرحلــة العديــد مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، وحصلــت الشــركات الصناعيــة الكبــرى أيضــا علــى 
نصيبهــا فــي هــذا المشــروع مثــل )الســكر والصناعــات التكامليــة، مصــر إدفــو للــب الــورق، مصــر لألومنيــوم، مصــر للزيــوت 

والصابــون(.32

وفــي عــام 2012 أطلقــت الحكومــة المصريــة ممثلــة فــي وزارة البيئــة، بالشــراكة مــع االتحــاد األوروبــي، البرنامــج الوطنــي إلدارة 
المخلفــات الصلبــة بقيمــة 71.9 مليــون يــورو فــي نطــاق 4 محافظــات وهــي قنــا وأســيوط وكفــر الشــيخ والغربيــة، بهــدف 
إنشــاء البنيــة األساســية الازمــة لمحطــات معالجــة المخلفــات وإعــادة تدويرهــا وإنتــاج الســماد العضــوي والوقــود المشــتق مــن 

المرفوضــات ومحطــات الترحيــل/ النقــل الوســيط للمخلفــات.

كمــا أضافــت الحكومــة المصريــة إلــى سلســلة التشــريعات البيئيــة القانــون رقــم 202 لســنة 2020 بشــأن تنظيــم إدارة المخلفــات 
حيــث تهــدف الحكومــة إلــى إدخــال منظومــة التخلــص مــن المخلفــات تحــت اإلطــار االقتصــادي الرســمي لتصبــح خاضعــة 
للترخيــص مــن قبــل تنظيــم إدارة المخلفــات، كمــا شــمل القانــون تغليــظ العقوبــات الواقعــة علــى المخالفيــن بعــدم معالجــة 

المخلفــات وفقــا للضوابــط المحــددة بــه لتصــل إلــى الغرامــة بميلــغ مليــون جنيــه، وكذلــك الحبــس.
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خاتمة

”اســمع أيهــا اإلنســان وشــاهد وتمعــن، أيهــا الموصــوف بالعقــل والحكمــة، الحيــاة معجــزة ظهــرت منــذ أربعــة مليــارات مــن 
األعــوام ونحــن بنــي اإلنســان، لــم يمــض علــى وجودنــا ســوى مئتــي ألفــا مــن االعــوام، إنهــا حقبــة قصيــرة، لكنهــا كانــت كافيــة 
الختــال تــوازن أرضنــا حتــى باتــت حياتنــا علــى كوكبنــا األزرق، مهــددة بالــزوال، اســتمعوا لهــذه الحكايــة ...حكايتنــا ...حكايــة 

األرض”.

بصــوت عميــق ورخيــم يطــل علينــا الــراوي فــي فيلــم )بيتنــا( - أو )Home( باإلنجليزيــة - فــي الدقيقــة األولــى بهــذه الكلمــات، 
ــا كبشــر تجــاه هــذا الكوكــب الــذي نعيــش  التــي تأســرك لمشــاهدته كامــا دون كلــل أو ملــل، يخــوض الفيلــم فــي خطايان

عليــه ونتنفــس هوائــه، يحكــى حكايتنــا التــي نمــارس فيهــا كل يــوم ممارســات دمــار كوكبنــا دون اكتــراث.

شــاهدت فيلــم )بيتنــا( منــذ 12 عــام، كان الفيلــم قــد أطلــق فــي يــوم البيئــة العالمــي عــام 2009 حيــث عــرض فــي نفــس 
التوقيــت فــي 181 دولــة حــول العالــم، محاولــة لتوعيــة البشــر بالمخاطــر التــي تحــدق بهــم وتدمــر بيئتهــم، وقتهــا كنــا حوالــي 

7 مليــارات شــخص علــى هــذا الكوكــب.

اآلن فــي 2022 نحــن بنــو البشــر وصــل عددنــا رســميا إلــى 8 مليــارات إنســان أكثــر مــن أى فصليــة فــي مملكــة الحيــوان علــى 
كوكــب األرض، حيــث تعمــل الحكومــات والمنظمــات العالميــة ومجموعــات الحقــوق البيئــة علــى تشــكيل سياســات جديــدة 

ترعــى شــؤون البيئــة فــي كافــة األعمــال التــي يقــوم عليهــا المجتمعــات البشــرية مــن صناعــة، وزراعــة، وتكنولوجيــا.

فــي نوفمبــر 2022 تســتضيف مصــر قمــة المنــاخ COP27 بمدينــة شــرم الشــيخ، يحــاول قــادة العالــم فــي هــذه القمــة االتجــاه 
أكثــر نحــو االســتثمار فــي التكنولوجيــا والصناعــات الخضــراء التــي باتــت ضــرورة يحتمهــا علينــا حمايــة هــذا الكوكب مــن الدمار 
ــج عــن الصناعــات  ــى النات ــك ارتفــاع معــدالت التلــوث الكربون ــادة معــدالت اســتهاك المــوارد، وكذل ــه نتيجــة لزي ــذى لحــق ب ال

الثقيلــة والخطــرة. 

وتخطــو مصــر مــع العالــم خطواتهــا تجــاه االقتصــاد األخضــر العالمــي، حيــث تتصــدر االســتراتيجية الوطنية إلنتــاج الهيدروجين 
االخضــر33 مباحثــات مصــر فــي قمــة المنــاخ لعــام 2022، كمــا أصــدرت مصــر بالتعــاون مــع البنــك الدولــى ســندات خضــراء34 

مدتها خمس سنوات بمبلغ 750 مليون دوالر، بمشاركة 16 مستثمرا جديدا35.

ــى، وبرنامــج الدعــم التقنــي للســندات الخضــراء  ــام بنــك )CIB( بالتعــاون مــع البنــك الدول ــاخ ق اســتثمارا لجهــود قمــة المن
الممــول مــن الوكالــة الســويدية الدوليــة للتعــاون فــي مجــال التنميــة )SIDA(، وبرنامــج دعــم تمويــل وبنــاء المبانــي الخضــراء 
فــي األســواق الناشــئة الممــول مــن وزارة األعمــال والطاقــة واالســتراتيجية الصناعيــة بالمملكــة المتحــدة بإصــدار ســندات 
خضــراء للشــركات بقيمــة 100 مليــون دوالر تهــدف اســتثماراتها جميعــا لدعــم المشــروعات الخضــراء التــي تقــوم بهــا الحكومــة 
ــري،  ــادة المحاصيــل الزراعيــة مــن خــال إعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة فــي أغــراض ال ــة فــي تحليــة ميــاه البحــر، وزي المصري

https://enterprise.press/ar/ - 33   عند احرتاق الهيدروجني باألكسجني داخل خلية وقود، فإنه ينتج طاقة صفرية الكربون، مام ينتج عنه حرق صديق للبيئة

greeneconomys

34   صك استدانة يصدر للحصول عىل أموال مخصصة لتمويل مرشوعات متصلة باملناخ أو البيئة حيث يقيم املستثمرون األهداف البيئية املحددة للمرشوعات التي 

www.albankaldawli.org/ar/results/2017/12/01/green-bonds - تهدف السندات إىل مساندتها رشطا لالستثامر فيها – البنك الدوىل

www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2022/03/02/supporting-egypt-s-inaugural-green-bond-issuance   35



وكذلــك مشــروعات النقــل المســتخدمة للطاقــة النظيفــة والمتجــددة، مــا أدى إلــى زيــادة نســبة المشــروعات الخضــراء فــي 
الموازنــة االســتثمارية للحكومــة مــن 14% فــي 2020 إلــى 30% فــي 36.2022

وتعــد مصــر مــن الــدول الناميــة التــي تســعى إلــى زيادة االســتثمارات األجنبيــة والمحليــة، والنجاح في تحقيق ذلك ســينعكس 
علــى االقتصــاد القومــى، وزيــادة معــدالت النمــو، وانخفــاض عجــز الموازنــة والميــزان التجــارى، لكــن ال يجــب أن ينعكــس توســع 
االســتثمار فــي الصناعــات الخطــرة علــى رقابــة الدولــة علــى مــا تنتجــه هــذه الصناعــات مــن مخلفــات ســينعكس تأثيرهــا علــى 
صحــة اإلنســان – الــذي يعــد الثــروة القوميــة األجــدر باالهتمــام - وال يجــب أن ينعكــس تأثيراتهــا علــى النهــر الوحيــد الــذي يجــرى 

بهــذه األرض، وال علــى األرض الزراعيــة الشــحيحة التــي ال تكفــى لتحقيــق االكتفــاء المحلــي مــن الغــذاء.

ــر البيئــة التشــريعية لقوانيــن البيئــة، هنــاك تطــور  ــادة المجهــودات الحكوميــة فــي تطوي نحــن ال ننكــر فــي هــذه الورقــة زي
بالفعــل، تطــور يســعى إلدمــاج كافــة الصناعــات الخطــرة منهــا، والثقيلــة، والمتوســطة وحتــى الصناعــات اليدويــة والخدميــة 
فــي منظومــة رقابيــة تحــد مــن تطــور النفايــات التــي تنتجهــا هــذه الصناعــات، ومــن تأثيــر هــذه النفايــات علــى البيئــة المحيطــة 
ــات مــن الغــازات الضــارة، وخفــض  ــى خفــض نســب االنبعاث ــة إل بالصناعــات بشــكل عــام، حيــث تطمــح الحكومــة فــي النهاي

نســب المخلفــات التــي ينتجهــا الفــرد الواحــد، والصناعــة الواحــدة.

إال أنــه علــى الحكومــة المصريــة كذلــك أال تنكــر بــأى شــكل من األشــكال، أن هذا التطور التشــريعي، وهذه الحمــات والمبادرات 
التــي تتبناهــا ال تحقــق نســبة معتبــرة مــن األهــداف المرجــوة منهــا، وفــي الغالــب تتــرك فريســة لاســتهاك اإلعامــي، إجــراءات 
البيروقراطيــة، وقلــة وعــى فئــة معتبــرة مــن القطاعــات صاحبــة المصلحــة التــي تنعكــس دومــا فــي تغليــب  »لقمــة العيــش« 
علــى الحقــوق الصحيــة والبيئيــة، ال ســيما وأن المجهــودات التشــريعية إذا لــم تقتــرن بسياســة واضحــة لضمــان تنفيذهــا مــن 

جميــع األطــراف المعنيــة - خاصــة أصحــاب المصلحــة المباشــرة مــن المواطنيــن - تبقــى حبــرًا علــى ورق.

فــي كل خطــوة ســتخطوها فــي هــذه الورقــة ســتجد التفافــا علــى قــرار أو الئحــة أو قانــون، فــي محاولــة مــن أصحــاب المصانــع 
والشــركات – شــبه الدائمــة – فــي االلتفــاف علــى صحيــح القانــون والمنطــق، ففــى حالــة منطقــة وادى القمــر باالســكندرية رغــم 
مئــات الشــكاوى والدعــاوى القضائيــة أكتفــت الشــركة بشــراء كونتينــر لتعبئــة الفحــم المســتخدم فــي أفــران اإلســمنت ورشــه 
بالميــاه كــى ال يتناثــر غبــاره عبــر المدينــة، وفــى مصنــع البتروكيماويــات فــي مســطرد بالقليوبيــة يتضــرر مــن الغــاز - الــذي 
اعترفــت الحكومــة بتســربه - أكثــر مــن مليــون مواطــن فــي المناطــق التــي تــم ذكرهــا فــي هــذه الورقــة، ورغــم ذلــك، وبــدال 
مــن توقيــع الغرامــات أو إيقــاف العمــل بالمصانــع لحيــن حــل المشــكلة علميــا وعمليــا، أوعــز رئيــس جهــاز شــئون البيئــة ووزيــرة 

البيئــة نفســها تأثــر المواطنيــن حــد االختنــاق إلــى ســكون الريــاح وزيــادة معــدالت الرطوبــة فــي شــهور الصيــف!

أمثلــة متناقضــة كثيــرة تحملهــا هــذه الورقــة، التــي ال تهــدف إلــى إدانــة أي طــرف مــن األطــراف المعنيــة، بقــدر مــا تهــدف إلــى 
تنبيــه الكافــة بالخطــر المحــدق بنــا مــن كل جانــب مــن جوانــب هــذه الصناعــات، خاصــة فــي ظــل تأكيــد الدولــة علــي اهتمامهــا 

بهــذا النــوع مــن القضايــا.
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بنــاء علــى مــا ســبق، نــرى إمكانيــة تعظيــم االســتفادة مــن المبــادرات التــي 
تعمــل للحــد مــن التلــوث الناتــج عــن مثــل هــذه الصناعــات إذا أعطــت الحكومــة 
اهتمامهــا لعــدة جوانــب يمكننــا إدراجهــا كتوصيــات تشــريعية ناتجــة عــن هــذه 

الورقــة، ويمكــن تلخيصهــا فــي : -

 - االلتــزام بخــوض مناقشــة مجتمعيــة قبــل الترخيــص بإنشــاء مصانــع الصناعــات التــي 
تمثــل خطــرا علــى البيئــة المحيطــة.

- تغليــظ العقوبــات بقانــون البيئــة لتصــل إلــى غلــق المنشــأة، وتشــديد الرقابــة علــى 
المخالفيــن.

- الحظر التام إلقامة المنشآت الصناعية داخل المناطق السكنية بنص القانون.

- التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة.

- تنظيــم المســاهمة االجتماعيــة للشــركات الكبــرى، وتركيزهــا فــي العمــل علــى الحــد 
مــن التلــوث الناتــج عــن المصانــع التابعــة لهــا.

- إعــادة تدويــر المخلفــات الصناعيــة، وخلــق منــاخ اســتثماري للشــركات المتخصصــة فــي 
إعــادة تدويــر النفايــات الخطــرة.

- تعديــل التشــريعات المنظمــة لجمــع المخلفــات والقمامــة ليصبــح الفصــل مــن المصــدر 
ــر غرامــات رادعــة  ــة أو الصناعيــة وتقدي ــا علــى المواطنيــن والمحــات التجاري إلزامــا قانون

لغيــر الملتزميــن.

- إعداد قاعدة بيانات موسعة للمخلفات المرصودة، وإتاحتها للباحثين.

- تعديــل المــادة 19 مــن القانــون رقــم 4 لســنة 1994 وتعدياتــه، إلجــراء تقييــم األثر البيئي 
بشــكل دوري، وعــدم االكتفــاء بتقديــم نتائجهــا عند بداية المشــروع فقط.
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