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ــاً) تعليمها الثانوي  ــفيقة (28 عام ما إن أكملت ش
ــافر  ــربت والدها بأنها ستس ــام 2004م، حتى أخ ع
لدراسة الطب بجامعة دمشق، وهو ذات التخصص 
ــقيقها األكرب رفيق املتخرج يف  ــبقها إليه ش الذي س

جامعة صنعاء.
ــن مرىض الجهاز  ــقيقان حالياً، املئات م يعالج الش
ــمنت األكرب  التنفيس، املنترشين حول مصنع اإلس
ــذ  ــات من ــن امللوث ــا م ــث أطنان ــذي يب ــالد، ال يف الب
ــر  ــم األث ــات تقيي ــام 1981م، وفق دراس ــائه ع إنش

البيئي وتقييم هيئة حماية البيئة.
ــا الطبي  ــز ألف ــل يف مرك ــي تعم ــفيقة الت ــول ش تق
ــف املرىض -  ــع: «نص ــن املصن ــب م ــاص القري الخ
ــكون من  ــو 40 حالة يومياً- يش ــدر عددهم بنح املق
ــعال وتنتهي  ــة، تبدأ بالس ــية متنوع أمراض تنفس

بالتهابات الرئة املزمن».
شقيقها الدكتور رفيق الذي يعمل يف عيادة املصنع، 
ــة مرضية  ــط 20 حال ــتقبل يف املتوس ــد أنه يس يؤك
ــكان املجاورين. ويقول:  ــني والس ــن العامل يومياً م
ــدّي، لكن  ــو كانوا وال ــرىض كما ل ــل جميع امل «أعام
املرض ال يعاملهم بذات الطريقة، بل يأخذهم نحو 

فقدان القدرة عىل التنفس تدريجياً».
ــمنت عىل  ــدم العمر تزداد خطورة غبار اإلس مع تق
ــكان القاطنني يف  ــون الس ــية وعي ــزة التنفس األجه
ــن، (ثالث  ــمنت يف اليم ــعة مصانع إس ــط تس محي
منها حكومية). اختار منها معد التحقيق مصنعي 
ــاس األرضار  ــربح» الحكوميني؛ لقي ــران» و»ال «عم

الناجمة عن السكن بجوارهما.
ــة  ــق املحيط ــق إىل أن املناط ــل معد التحقي وتوص
ــراض  ــة بأم ــب إصاب ــىل نس ــهد أع ــني تش باملصنع
ــة أضعاف عدد  ــاز التنفيس (خمس العيون والجه
ــرىض يف مناطق بعيدة عن تأثري املصنعني)، وفق  امل

نتائج استبيان لعينة عشوائية من األهايل. 
ــمنت  ــل عدم إلتزام مصانع اإلس ــتمر مسلس ويس
دور  ــف  ضع ــراء  ج ــة،  البيئي ــة  الحماي ــري  بمعاي
ــض  خف ــىل  ع ــا  إجباره يف  ــة  البيئ ــة  حماي ــة  هيئ
ــا ألجهزة قياس التلوث، ما يحول  التلوث؛ الفتقاره
ــات  ــة اإلنبعاث ــة لكمي ــوص الفني ــراء الفح دون إج
ــور القانوني يف  ــة، إىل جانب القص ــات املخالف واثب
ــص ومهام  ــا منح الرتاخي ــد الجهة املناط به تحدي

الرقابة عىل مصانع اإلسمنت.
ــع هيئة حماية البيئة للمطالبة يف عام  هذا الوضع دف
2007م بتعديل قانون حماية البيئة. عىل أن محاوالت 
تطوير الترشيع لم تسفر عن نتائج، إذ ال يزال مرشوع 
تعديل القانون قابعا يف أدراج وزارة الشؤون القانونية 
ــس الهيئة التي  ــب رئي ــاً عىل سنّه بحس ــد 20 عام بع
تهدف من التعديل الحصول «عىل صالحيات أوسع، 

واعتمادها نافذة وحيدة ملنح الرتاخيص».
ــديوة أن  ــابق محمود ش ــس الهيئة الس ــد رئي ويؤك
ــت يف وزارة  ــذ ذلك الوق ــل القانون من ــرشوع تعدي م
ــودة املرشوع:  ــؤون القانونية، ومكتوب عيل مس الش
«يرسل إىل الجهات ذات العالقة إلبداء الرأي». من 
جانبه لم يذكر وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع 
ــبباً لتأخر املرشوع.  ــع جبري س ــات د. مطي الترشيع
ــك  عالقت ــت  كان «إذا  ــق:  التحقي ــب  لكات ــول  ويق
ــة  ــدة بموظفي الهيئة؛ أبلغهم الحضور ملناقش جي

التعديالت املقرتحة عىل القانون».
أرقام مفزعة

ــف  ونص ــون  ملي ــج  ينت ــران  عم ــمنت  إس ــع  مصن
ــن  ــان م ــة بأطن ــنوياً، مصحوب ــن س ــون) ط (امللي
يف  ــار  أمت  8 ــا  رسعته ــاح  ري ــا  تحمله ــات  امللوث
ــة  ــائعة»، وفق دراس ــة الش ــمى الرسع الثانية «تس
ــور  ــام 2005 الدكت ــي أعدها ع ــر البيئ ــم األث لتقيي
ــة البيئية يف  ــة الهندس ــن كلي ــل م ــم الفاض معتص
ــريوت وإبراهيم علم الدين  ــة األمريكية يف ب الجامع
ــجري  املش ــد  محم ــور  والدكت ــي  البيئ ــص  املخت
ــل الوكالة  ــة البيئة، بتموي ــص يف هيئة حماي املخت

.(USAID) األمريكية لإلنماء الدويل
ــا 3.8  ــا قدره ــع أرباح ــّجل املصن ــام 2009م س يف ع
مليار ريال (14 مليون دوالر)، انعكست عام 2012م 
إىل خسائر بمليار ريال يمني (4.66 مليون دوالر). 
تقّدر الدراسة كمية الغبار املصاحبة لإلنتاج يومياً 
بمعدل 1820.3 «يو بي جي» (وحدة قياس لكمية 
ــرت املكعب من الهواء)، وهي  الغبار بامللليغرام يف امل
أعىل بنسبة 364 % عن الحد املسموح به يف الئحة 
ــقف  قانون حماية البيئة لعام 1995م واملحددة بس

500 «يو بي جي».
ــدن يف مايو/  ــالل مؤتمر يف ع ــة عرضها خ يف دراس
ــة بجامعة عدن  ــتاذ الهندس ــّدر أس ــار 2013، يق أي
ــيد الكربون  ــور بأن ثاني أكس الدكتور أحمد حنش
يشكّل 40 % من كمية الغازات الناتجة عن صناعة 
ــبب األمراض  ــمنت، ويعد أكرب عامل مؤثر يس اإلس

للعاملني والسكان املجاورين.
(أنظر جدول- 1) 

ــتة شهور، رصد معد التحقيق آثار التلوث  خالل س
ــفى عمران الحكومي،  عىل مرىض يراجعون مستش

يف فصول مختلفة.
ــجالت الطبية أن املستشفى استقبل  ــف الس تكش
 (1369) 2013م  ــام  ع ــن  م األول  ــف  النص ــالل  خ

ــية مختلفة، من  ــكون من أمراض تنفس مريضاً يش
ــة عمران (مركز  ــني 41968 حالة مرضية، يف مدين ب
ــن  ــمة. يقط ــا 96375 نس ــي يقطنه املحافظة) الت
عمران 10 % من سكان املحافظة املقدر 1.05 مليون 

نسمة، وفقاً للتقديرات الرسمية عام 2011م. 
ــرىض الجهاز  ــد أعداد م ــد التحقيق تزاي ــظ مع الح
ــرية للنصف  ــهر األربعة األخ ــالل األش التنفيس خ
ــارس - يونيو/ حزيران).  ــن العام (آذار/ م األول م
ــمية من 206  ــا للبيانات الرس ــدد طبقً ــع الع إذ ارتف
ــي إىل 235 يف  ــون ثان ــر/ كان ــهر يناي ــاالت يف ش ح
ــل،  أبري ــهر  آذار و(217-289-241) لألش ــارس/  م
مايو ويونيو عىل التوايل، رغم انقضاء فصل الشتاء 
واعتدال الطقس، ما يشري إىل ثبات العامل املسبب 

للمرض.
وتتبع بيانات السجالت الطبية التي تحدد منطقة 
سكن املريض ليكتشف أن 70 % من مرىض الجهاز 
ــدر الغبار،  ــن مص ــاكنهم ع ــد مس ــيس ال تبع التنف
ــن املنطقة  ــو مرتات، وهي ضم ــة كيل أكرث من خمس
ــة  منظم ــب  مكت ــر  تقاري ــا  التي حددته ــرة،  الخط
ــا ملعد  ــط وأورده ــرشق االوس ــة بال ــة العاملي الصح
ــرة  ــع دائ ــة بصنعاء، بواق ــب املنظم ــق مكت التحقي
ــدر الغبار، وما  ــا 15 كيلو مرتاً من مص ــف قطره نص

ييل ذلك يعد آمناً.
ــي، ال يتوقف عن  ــد الصوح ــال أحم ــب األطف  طبي
ــن الغبار،  ــم ع ــاد أبنائه ــدم إبع ــايل لع ــخ األه توبي
ــي بعد أن وضع  ــازات. ويقول الصوح ــربودة والغ ال
ــد واحدة «معظم  ــر طفالً كان يحمله بي عىل الرسي
ــبب املصنع،  ــية بس األطفال لديهم التهابات تنفس
ــتخدمة يف  ــدات املس ــرى أبرزها؛ املبي ــل أخ وعوام
ــات املصنع أكرث  ــىل أن «مخلف ــة»، ويؤكد ع الزراع

خطراً بحكم ديمومتها».
ــه عبارة: «مصنع  ــمنتي محفور علي عىل كريس إس
ــمنت عمران يتمنى لكم الشفاء» يجلس ناجي  إس
ــري، وإىل  ــه الصغ ــالً طفل ــاً) حام ــن (55 عام حس
ــاً تحريك لعبة كي  ــواره إبنه اآلخر. يحاول يدوي ج
تلهي الصغري عن البكاء قبل الدخول إىل الطبيب. 
يقول ناجي: «تركناه يف املنزل ثالثة أسابيع يعاني 

السعال ولم يتحسن».
ــدى  «ل  : ــري  الصوحي للصغ ــب  الطبي ــخيص  تش
ــل الخارجية» وقال:  ــر بالعوام ــل قابلية للتأث الطف
ــدد قد يصاب  ــطة الع ــل واحد من أرسة متوس «طف

بأمراض التحسس بفعل العوامل الوراثية».
ــن وزارة الصحة يف عام  ــادرة ع ــدر إحصائية ص  تق
ــيس بمحافظة عمران  ــرىض الجهاز التنف 2011م، م
ــايل  ــن إجم ــا، أي %23.8 م ــع 59,134 مريًض بواق
ــق التقديرات  ــم 248,789، وف ــرىض البالغ عدده امل

الرسمية لنفس العام.
يف  ــيس  التنف ــاز  الجه ــرىض  م ــدد  ع ــكّل  يش
ــيس  التنف ــاز  الجه ــرىض  م ــن  عمران %10.6 م
ــجلني يف بيانات وزارة  ــة اليمنية املس يف الجمهوري
ــن  م ــاً،  مريض  559,585 ــم  عدده ــغ  البال ــة  الصح

إجمايل عدد السكان املقدر بـ 22.8 مليون نسمة.
ــبة االصابة  ــون نس ــادالت تك ــذه املع ــاب ه باحتس
بأمراض تنفسية يف عمران إىل إجمايل عدد السكان 
ــة املحافظات  ــتوى بقي ــا هي عىل مس 5.63 % فيم

األخرى 2.45 % فقط.
(أنظر جدول- 2) 

ــاز التنفيس،  ــني بأمراض الجه ــداد املصاب تزايد أع
ــر مدينة عمران، التي ال يتجاوز  دفع أطباء إىل هج

ــون  يقدم ــاً  ــا 13 أخصائي ــني فيه ــدد األخصائي ع
ــمة، وفق  ــون نس ــرث من ملي ــة ألك ــة الصحي الخدم
ــبة تقل 100  تقرير وزارة الصحة لعام 2011م، بنس
ــاً لكل 10  ــغ 13 طبيب ــدل العاملي البال ــرة عن املع م
ــة العاملية  ــاً ملكتب منظمة الصح ــمة، وفق آالف نس

يف صنعاء.
ــد  خال ــور  الدكت ــة  الصدري ــراض  األم ــي  أخصائ
األهنومي الذي نقل أرسته إىل العاصمة، يقول: «لم 
ــي أعود يومياً ألجل املرىض الذين  نعد نحتمل، لكن
ــل الربو املزمن،  ــية مث يعاني نصفهم أمراضاً تنفس
ــعب، أمراض الرئة، السل، آالم الصدر  التهابات الش

والتصلب والتليف الرئويني (السليكوز)».
ــىل 100  ــب التحقيق ع ــه كات ــتبيان وزّع ــاً إلس وفق
شخص يف منطقة نصف قطرها خمسة كيلومرتات 
ــكان  ــران، أفاد 50 % من الس ــط مصنع عم يف محي
ــعالهم  ــعال، 20 % منهم كان س ــم أصيبوا بالس أنه
متواصالً. هذه النسبة تفوق خمسة أضعاف نتائج 
ــة  ــة املقارن ــن منطق ــدد تقط ــة يف الع ــة مماثل عين
ــرتاً عن أقرب مصنع  ــالق)، عىل بعد 50 كيلوم (الس
ــة الثانية  ــبة يف العين ــم تتجاوز النس ــمنت، إذ ل إس
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ــكالت الصحية، تواجه السكان يف محيط   ذات املش
ــد 15 كيلومرتاً من  ــمنت (الربح) عىل بع مصنع إس
ــوب غرب صنعاء)،  ــز (265 كيلومرتاً جن مدينة تع
ــج 500 ألف طن  ــل فيه عام 1993م، وينت وبدأ العم

سنوياً، بحسب البيانات السنوية للمصنع.
ــاز التنفيس املزمنة 6 % من  ــراض الجه يصاب بأم
ــرة نصف  ــن دائ ــة ضم ــة الواقع ــكان يف املنطق الس
ــربح،  ــع ال ــن مصن ــرتات م ــو م ــة كيل ــا خمس قطره

ــب التحقيق،  ــده كات ــتبيان أع ــج اس ــب نتائ بحس
ــة املقارنة  ــبة 1 % يف منطق ــاوز النس ــم تتج ــا ل فيم
ــة أب، وتفصلها 50  ــع محافظ ــالق» التي تتب «الس

كيلومرتاً عن أقرب مصنع إسمنت. 
 

(أنظر جدول- 3) 
أمراض العيون  

ــمنت، ال  ــر التلوث الناجم عن مصانع األس   مخاط
ــاز التنفيس فقط، إذ تؤكد طبيبة  تقترص عىل الجه
ــت الحكومي بصنعاء،  ــفى الكوي العيون يف مستش
ــبوعًيا عرشات  ــري أس ــا تج ــي، أنه ــال الذبحان آم
ــاً إىل  العمليات إلزالة (امللتحمة). وتقول إن خمس

سبع منها ملرىض قادمني من محافظة عمران.
ــة الذبحاني: «الغبار يؤدي إىل تهّيج  ترشح الطبيب
ــي تؤثر عىل  ــة الت ــّون امللتحم ــاء العني وتك يف غش
ــكن قريًبا  ــت، وكلما كان الس ــع مرور الوق ــة م الرؤي
ــبة  ــدر الغبار، كانت اإلصابة أكرب». وبالنس من مص
ــع عمران «نجري  ــق قرب مصن للقادمني من مناط
ــبب»  ــة إزالة امللتحمة لكننا ال نزيل الس لهم عملي

عىل ما تضيف.
ــن وزارة  ــادرة ع ــام 2010 الص ــة ع ــاً إلحصائي طبق
ــاً مختلفة  ــون أمراض ــن يعان ــغ عدد م ــة، بل الصح
 10194 ــا  وحده ــران  عم ــة  بمحافظ ــون  العي يف 
ــون  العي ــرىض  إجمايل م ــن  م  % ــا، أي 21  مريًض

املسجلني يف اليمن البالغ عددهم 48568 مريًضا. 
 تقادم فالتر تنقية الهواء

إدارة مصنعي عمران والربح، لم توفر ملعد التحقيق 
ــذب  ــة تذب ــا، بحج ــنوية لهم ــاح الس ــات األرب بيان
ــغيلية  ــوق وارتفاع امليزانية التش اإلنتاج، ركود الس
ــكلة التلوث  ــري أن مش ــد املحروقات. غ ــة بن بخاص
ــتخراج الحجر  ــن محجر اس ــا تبدأ م يف اعتقادهم

الجريي.
ــمنت عمران  ــتخرج منه إس عند املحجر الذي يس
ــطة  ــالل التجول بواس ــق، خ ــد التحقي ــظ مع الح
ــائق  ــوفة، أن الس ــل املكش ــاحنات النق ــدى ش إح
ــاج األمامي أكرث  ــحات الزج ــغيل ماس ــر لتش اضط
ــائق الذي فضل  من 3 مرات يف 8 دقائق. ويقول الس
عدم ذكر اسمه: «إنه يزور املستشفى للعالج كل 3 

أشهر».
ــد  عمران محم ــع  يف مصن ــاج  اإلنت ــر  مدي ــرى  وي
ــم الذي كانت  ــم تعد بالحج ــالمي: «األرضار ل الس
ــواء  اله ــة  توفر فالتر تنقي ــبب  بس ــابقاً،  س ــه  علي
ــغ عددها 3200  ــاوس)، والبال ــة بـ(البيج ه املعروف

فلرت، يكلف الواحد منها 120 دوالراً».
يحّمل السالمي السكان جزءاً من املسؤولية قائالً: 
ــكان محيطون  ــم املصنع هنا ولم يكن يوجد س «أقي
به، اليوم أصبحت املنطقة مزدحمة، لتوفر الكهرباء 
ــف  ــادي والتوظي ــاط االقتص ــاع النش ــاء وارتف وامل
ــباب التي  ــم»، وهي ذات األس ــا، للعديد منه أحيانً

دفعت السكان لالقرتاب من مصنع الربح.
أشار السالمي عرب نافذة مكتبه إىل مدخنة املصنع 
ــيطة، وتتم  ــرج منها كمية بس ــر ما يخ ــال: «أنظ وق
ــل األرضار ألدنى  ــاً، ما أدى إىل تقلي صيانتها دوري

مستوى. لم تعد هناك حاالت مرضية كثرية».
ــري إحصائية صادرة عن املصنع، حصل عليها  تش
ــال 260 حالة للعالج  ــد التحقيق، إىل أنه تم إرس مع

ج  ر ــا خ
ــن و507  اليم

داخل  ــاالت  ح
ــالد، بني عامي  الب

 ، (1 9 9 7 - 2 0 0 2 )
بتكلفة تزيد عن 26 مليون 

ــا تحت بند  ــدرج جميعه دوالر. تن
ــببها  ــوادث أو أمراض تس ــل مثل الح ــات عم إصاب

امللوثات الصناعية دون تصنيف تلك األمراض.
ــر العبيس «حاصل عىل البورد  ــّدر الدكتور عم ويق
ــورة  الث ــفى  عام» بمستش ــص  تخص ــي  األمريك
ــف  والكش ــة  األدوي ــف  تكالي ــط  متوس ــاء،  بصنع
ــدوري ملريض الجهاز التنفيس بما يرتاوح بني 24  ال

و30 ألف ريال يمني سنوياً (115 و140 دوالراً).
ــا  كلم ــف  ــغ يتضاع املبل ــذا  ــيس: «ه العب ــول  ويق
ــض، ويحتاج ألن  ــة الصحية للمري ــورت الحال تده
يرقد يف املستشفى أو زراعة رئة بديلة». يف املقابل، 
ــة الفرد  ــة عىل صح ــه الحكوم ــا تنفق ــاوز م ال يتج
ــات املوازنة العامة  ــد (15,23) رياالً وفق بيان الواح

للدولة للعام 2011.
ــة يف الهيئة  ــة البيئ ــر مكتب حماي ــد نائب مدي يؤك
ــبب انبعاث  ــليم هادي، أن س ــتثمار س العامة لالس
الغبار وجود فالتر تالفة، وهو ما يتطلب استبدالها، 
ــر متكاملة تم قبل أقل  ــم أن تركيب منظومة فالت رغ
من عامني، بحسب ما رصّح به مدير اإلنتاج محمد 
ــر تالفة من  ــتبعد ظهور فالت ــالمي الذي ال يس الس
ــف، كونها  ــتبدال التال ــر، وحينها يتم اس وقت آلخ
ــببة النبعاث الغبار، علما أن عمرها االفرتايض  املس

ثالث سنوات.
ــر اإلنتاج يف  ــر - مدي ــد باك ــدس محم ــد املهن يعتق
ــار ينبعث  ــران: أن الغب ــع عم ــي ملصن ــط الثان الخ
ــوفة أثناء عملية الفصل بني  غالباً من املواقع املكش

املكونات للحصول عىل خامات اإلسمنت.
ــرتح  ــوث 2005) يق ــمنت والتل ــته (اإلس ويف دراس
ــار املواقع  ــد الجليل ملواجهة غب ــدس فؤاد عب املهن
ــع،  ــول املصان ــرض ح ــزام أخ ــة ح إقام ــة  املفتوح
ــو ما لم  ــار، وه ــن الغب ــرب م ــزء األك ــاص الج المتص

يشاهده املحرر يف كال املصنعني.
ــة املهندس عبد الجليل، إدارة مصنع  وتويص دراس
ــة  ملنظوم ــة  الدوري ــة  بالصيان ــمنت،  لألس ــربح  ال
ــن مفتوحة إىل  ــادر الغبار م ــل مص ــة، تحوي التنقي
ــة تحدد كمية الغبار  مغلقة ووضع ترشيعات وطني
ــل مما هي عليه  ــموح به وجعلها أق املتصاعد املس

حالًيا؛ 500 ملغم للمرت املكعب.
أحد السكان املجاورين للمصنع (يوسف. ح) (50 
ــاً)، يثبت ملعد التحقيق عملياً حجم التلوث يف  عام
املدينة، من خالل املسح بذراعه عىل شاشة التلفاز 
وإغالق كل منافذ الغرفة، وبعد ساعة فقط؛ التصق 
ــة. ثم أخذ يمسحها بقماش  الغبار مجدداً بالشاش
ــتياء:  ــاءل باس أبيض تالىش لونه تدريجياً. ويتس
ــذ مغلقة، ألم يتمكن  ــف دخل الغبار وكل املناف «كي

من النفاذ إىل صدورنا»؟
حركة الرياح تفاقم املشكلة 

ــربح  ــفى ال ــة يف مستش ــراض الصدري ــب األم  طبي
ــل توفيق  ــؤول برنامج مرض الس ــي) ومس (حكوم
ــكان وال ألطفالهم  ــفع للس الخليدي يقول: «لم تش
ــه الغبار  ــي تكفل توجي ــة الت ــا النظيف التكنولوجي
ــية تتصدر  ــس حركة الرياح، فاألمراض التنفس عك
ــبوعياً عرشات الحاالت، ما  ــتقبل أس ــة ونس القائم
ــم  ــل أن ننصحه ــرىض قب ــذر للم ــا نعت يجعلن

بالسفر إىل مدينة تعز».
ال تتجاوز الطاقة اإلستيعابية 
ــاالت،  ــفى 10 ح للمستش
ــام  أقس ــني  ب ــة  موزع
ــود  والرق ــوارئ  الط
ــب  حس الداخيل، 
ــر  املدي ــب  نائ
ــد  عب ــع  مطي
ــع  وم ــار،  الغف
ــتقبل  يس ــك  ذل
و30   20 ــني  ب
ــاً،  يومي ــاً  مريض
ــوادث  ح ــبب  بس
ــه  يجعل ــا  م ــرور،  امل
ــتقبال  اس عن  ــزاً  عاج
ــاز التنفيس،  أمراض الجه
«ال  ــار:  الغف ــد  عب ــف  ويضي
ــعورنا باألىس ألجل  نقدم لهم غري ش

صدورهم التي تتنفس الهواء امللوث».
ــور  للدكت ــه  طفل ــة  حال ــرشح  ي كان  ــاء  اآلب ــد  أح
ــعال خاصة  ــف عن الس ــالً: «ال يتوق ــدي قائ الخلي
ــه يف العام 2011  ــام األوىل لوالدت ــل، منذ األي يف اللي
وهو عىل هذا الحال»، وأثناء قيام الطبيب بفحص 
ــوالً يف  ــام 1993 تح ــهد الع ــول: «ش ــل كان يق الطف
املنطقة بافتتاح مصنع الربح، وبدأ الغبار يصل إىل 

الصدور».
ــنب املصنوع  ــاً) تبيع الج ــي» (55 عام «م. الصلح
ــربح، تضطر  ــب من مصنع ال ــوق قري ــاً، يف س محلي
ــاخ «الفنتولني» قربها. ويف  إىل االحتفاظ بعلبة بخ
ــفى الحياة (خاص)، وصف الطبيب أحمد  مستش
ــا  ــال: «كونه ــورة»، وق ــا بـ»املتده ــداوي حالته هن
تستخدم بخاخ املساعدة عىل التنفس ثالث مرات 
يف األسبوع، وأدوية مساعدة أخرى، فقد وصلت إىل 

حالة الربو القصبي املزمن».
ــني يقول إنه  ــر مصنع الربح عبد الرحمن املس مدي
ــة، ألنها حديثة  ــاءة اآلالت لحفظ البيئ ــق يف كف يث
ــواء، «البيج  ــة تنقية اله ــل بمنظوم ــع، وتتص الصن
هوس»، التي يقدر عمرها االفرتايض بثالث سنوات، 

ويتم تغيريها دورياً كلما تعرضت للتلف.
ــني  املختص ــني  املهندس ــإن  ف ــني،  للمس ــاً  طبق
ــريون التالف منها.  ــون أداءها وقدرتها ويغ يقّيم
ــري العديد منها، وحالياً  ففي أقل من عام تم تغي
يعلن املصنع يف الصحف حاجته للفالتر ويطلب 

من الرشكات املتخصصة تقديم عروضها.
لم يتمكن معد التحقيق من إثبات أو نفي حديث 
ــول كفاءة الفالتر، لعدم إمكانية  مدير املصنع ح

قياس درجة التلوث.
ــتثمار  ــة يف هيئة حماية االس ــب البيئ مدير مكت
ــة تحديد كمية  ــمس الدين، يقّر بصعوب نبيل ش
الغبار يف الهواء بقوله: «لعدم توفر أجهزة قياس 

الغبار وامللوثات التي نحن بحاجة ماسة لها».
ــي يف هيئة حماية  ــد البيئ ــدث مدير الرص ويتح
ــاس كان  ــن أجهزة قي ــالم باقحيزل ع ــة س البيئ
ــا الهيئة، ولكنها ذهبت  يفرتض أن تحصل عليه
«لجهة أخرى ال عالقة لها بالبيئة». ورغم وجود 

ــمنت عمران وهيئة  اتفاقية تعاون بني مصنع أس
ــل، ولم يخضع  ــة، «إال أنها لم تفّع ــة البيئ حماي
املصنع ألية اختبارات»، نظرًا لعدم وجود أجهزة 
ــاءل باقحيزل: كيف لنا أن  قياس التلوث، ويتس

نعرف مقدار التلوث دون أجهزة؟
قانون بال أنياب 

ــتهدفان بالتحقيق قبل  ــان املس ــئ املصنع  أنش
ــام  26 للع ــم  البيئة رق ــة  حماي ــون  قان ــدور  ص
ــزام  االلت ــن  م ــا  يعفيهم ال  ــك  ذل أن  1995 «إال 
ــول مدير التقييم يف  ــري الصحية»، كما يق باملعاي
هيئة حماية البيئة أمني الحمادي، الذي يضيف 
ــران،  ــع عم ــت يف مصن ــة كان ــكلة الحقيقي «املش
ــر تنقية وقد  ــه بعمل فالت ــا القائمني علي وأقنعن

التزموا».
ويؤكد الحمادي: «عقب صدور القانون خاطبنا 
ــلطة يف  ــىل س ــائل إىل أع ــا رس ــة ووجهن الحكوم
ــري الحفاظ  ــزام بمعاي ــأن رضورة االلت البالد بش

عىل البيئة، ولم يتفاعل معنا أحد».
ــة  هيئ يف  ــة  البيئ ــة  حماي ــب  مكت ــر  مدي ــب  نائ
ــان لم  ــال: «املصنع ــادي ق ــليم ه ــتثمار س االس
ــبقا  يحصال عىل تراخيص من الهيئة، ألنهما س
إنشاءها بعقود، لكن الهيئة تلزمهما عند افتتاح 

خطوط إنتاج جديدة بتقييم األثر البيئي».
ــتورية يف الربملان عيل أبو  أما رئيس اللجنة الدس
ــق القانون  ــربر لعدم تطبي ــد: «ال م ــة فيؤك حليق
ــة قبل  ــك املقام ــع، حتى تل ــع املصان ــىل جمي ع

صدوره». 
ــن  ــكلة م ــة مش ــوىل لجن ــون تت ــب القان وبحس
ــة  ــتثمار، كلي ــة االس ــة، هيئ ــة البيئ ــة حماي هيئ
ــة  الصناع ووزارة  ــاء،  صنع ــة  جامع ــوم  العل
ــذ والقيام  ــات للتنفي ــراءات والرتتيب ــاذ اإلج اتخ
ــياء،  بالتفتيش، الفحص، املصادرة، وتدمري األش
ــاء»، دون أية  ــاء واإلنه ــاف، اإللغ ــالق، اإليق اإلغ
ــه التنفيذية  ــرى يف القانون والئحت تفاصيل أخ

حول كيفية القيام بهذه اإلجراءات أو مربراتها.
ــون يف العقوبات من مخالفة مالية  ويتدرج القان
وصوالً إىل إغالق املنشآت املخالفة، وتنص املادة 
ــات ضد  ــن العقوب ــىل عدد م ــون ع ــن القان 11 م
ــتني  ــني، تبدأ بإخطار املخالف ومنحه س املخالف
ــدم التصحيح يتم  ــح، ويف حال ع يوماً للتصحي
ــاط املخالف، غري  ــاف النش ــالق املرشوع وإيق إغ

أنه حتى اليوم لم يصدر أي أمر باإلغالق.
ــة، التي  ــكاوى لدى الهيئ ــجل أي ش ــا لم تس كم
ــن  الذي ــن  املترضري ــاندة  «مس ــا  أيض ــا  مهمته
ــدور  ــوم ب ــم، وتق ــاء إلنصافه ــأون إىل القض يلج
الشاهد يف القضية بحكم تخصصها، لكن األهايل 
ــازات  ــىل امتي ــول ع ــتكون طمعا يف الحص ال يش
ــف يف املصنع»  ــاء ووظائ ــاء والكهرب خدمية كامل
ــة البيئة يف هيئة  ــر مكتب حماي ــب مدي وفقا لنائ

االستثمار سليم هادي.
«حماية البيئة» عاجزة 

ــة  ــة، الهيئ ــة البيئ ــون حماي ــل قان  ورغم تخوي
ال  ــه  أن إال  ــمنت،  األس ــع  مصان ــىل  ع ــة  بالرقاب
ــدار الرتاخيص،  ــرصي إلص ــق الح ــا الح يمنحه

األمر الذي يضعف دورها الرقابي.
ــاع املشكلة، يتسع عجز هيئة حماية  وبقدر اتس
البيئة. وتكشف وثيقة موقعة من اللجنة املشرتكة 
ــة تقييم األثر البيئي أعدت سنة  «مراجعة دراس
ــمنت ملصنع  ــاج االس ــعة إنت ــرشوع توس 2010 مل
ــات مختصة «مجالس  ــن تقصري جه باجل» ع
ــة وإدارة املصنع». وتتهم  ــة، وزارة الصناع محلي
املصنع الذي شّيد عام 1973 بمحافظة الحديدة 
(غرب اليمن) بامليض يف إكمال الخط اإلنتاجي 
ــم األثر البيئي  ــة تقيي الجديد، رغم إهمال دراس

للعديد من االشرتاطات املهمة.
ــع  ــعة املصن ــة توس ــأن دراس ــة، ب ــد الوثيق وتفي
ــري  ــت املعاي ــاً «أهمل ــل حالي ــن العم ــف ع املتوق
املنهجية يف الدراسات الحقلية، تقليل التأثريات 
البيئية الحالية واملحتملة، ولم يتم عمل تحليل 
ــطحية والجوفية وال لحالة  للرتبة وال للمياه الس
ــم تذكر املترضرين املحتملني وعددهم،  املناخ. ول
ــات  املخلف ــن  م ــص  التخل ــع  أو موق ــة  وال كيفي

الصلبة والقلويات والتي تصل إىل 330 طناً».
ــرف عن  ــت الط ــات غض ــي، وحكوم ــور رقاب قص
ــاء  باألحي ــمنت  األس ــع  مصان ــل  تداخ ــرة  ظاه
ــاس،  ــد والقي ــزة الرص ــدام أجه ــكنية، وانع الس
ــىل اعتبار األمراض التي  يجرب جريان املصانع ع
ــاء وقدر، والقبول بعجز الدولة عن  تصيبهم قض

عالجهم أو التخفيف من آالمهم.

إسمنت  مصنع  يف  عاًما) العامل   54) الصلوي  عبدالقادر  يحاول   ●
الثمانية  أبنائه  أحد  إيقاظ  خشية  املتواصل،  سعاله  عمران خفض 
املوزعني عىل غرف املنزل األربع. لكنه رسعان ما يكتشف أن محاوالته 

لم تنجح حني يسمع اقرتاب خطوات إبنته شفيقة وبيدها كوب ماء.
صبيحة اليوم التايل، ال أحد يتحدث يف األمر. لكن نظراته تحمل اعتذاراً 
وهو يتهيأ الجتياز 1000 مرت لإلنضمام إىل 1500 عامل يف هذا املصنع عىل 

بعد 50 كيلو مرتاً شمايل صنعاء.
النوم  يستطيعون  ال  اإلسمنت،  مصنع  جريان  كحال  القادر،  حال عبد 

بعمق بسبب الغبار الذي يتنفسونه طوال اليوم.

تحقيق - صقر الصنيدي
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ــرن  الــغــبــار: ف
ـــت –  ـــن ـــم االس
مربد   – الطحن 
الكلنكر واالعمال 

املتعلقة.

500 200-
غبار  ــج  ك  3 أو 
لكل طن إسمنت 

يتم إنتاجه.

30030أقل من 500
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ــقوف القانون  ــمنت مقارنة بس ــب االنبعاث املحددة عاملياً ملعامل اإلس (جدول- 1) نس
اليمني (مغ لكل مرت مكعب).

(جدول- 3) أهم نتائج االستبيان املوزع يف املناطق املستهدفة بالنسب.
ــة املحافظات  ــع بقي ــران مقارنة م ــيس يف عم ــاز التنف ــرىض الجه ــدد م ــدول2-) ع  (ج

(إحصائيات وزارة الصحة 2011)

ـــًا تــــتــــجــــاهــــل شــــــــــروط الــــســــالمــــة  ـــي ـــئ ـــي ــــة ب ــــص ــــرخ ــــع غــــــري م ــــان ــــص م

● تم إنجاز هذا التحقيق بدعم من شبكة أريج 
ــتقصائية  ــة اس ــل صحاف ــن أج ــون م (إعالمي
ــل  ــإرشاف الزمي ــة www.arij.net ).. وب عربي

خالد الهروجي.

جريان مصـانع اإلسمنت.. الحياة مع الهواء امللوثجريان مصـانع اإلسمنت.. الحياة مع الهواء امللوث


