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أمر سهل المضي بخط متواٍز بين البيئة والصناعـة والتنمية
وعلى الجميع القيام بواجبهم سواء بإزالة المخالفة أو تطبيق القانون

دارين العلي
هل ميكن ان تسير البيئة والتنمية في خطني متوازيني دون ان تتقدم واحدة على حساب االخرى؟

سؤال يطرح نفسه بقوة في هذه املرحلة في معرض السجال الدائر اليوم بني اجلهات البيئية واجلهات الصناعية بعد قرارات املجلس االعلى 
للبيئة بإغالق بعض املصانع وتوقيع عقوبات على مصانع اخرى في الشعيبة الغربية وفقا لتوصيات الهيئة العامة للبيئة بناء على عمليات التفتيش 
االخيرة والتي تكشف عنها عدد كبير من املخالفات التي تسبب التلوث وخاصة في ام الهيمان الواقعة وفقا للطبيعة في مرمى »نيران« ملوثات هذه 
املصانع. الهيئة العامة للبيئة اولويتها تكمن في بيئة نظيفة، بينما تكمن اولويات الصناعيني في التنمية االقتصادية، اما الدولة مبؤسساتها ومن 
ضمنها مجلس االمة ممثال للشـعب فيريد االثنني معا البيئة والتنمية خللق مجتمع ال يخلو من الرفاه والصحة في آن معا فكيف السبيل الى ذلك 
بغياب قانون جديد للبيئة مازال حبيس االدراج، وفي ظل مصالح اقتصادية مادية تفرض نفسها على القطاعات الصناعية، ومصالح سياسية تتهم 

الهيئة العامة للبيئة بها من قبل الصناعيني حيث تفعل قوانينها مبقتضاها في اماكن محددة وتتغاضى في االماكن االخرى وفقا لهذه املصالح.
 القطاع الصناعي يحمل املسؤولية لتقصير الهيئة وغيابها عن الساحة الصناعية لسنوات دفعت الصناعيني الى ارتكاب مخالفات رمبا كانت 

عن غير قصد على حد قول احتاد الصناعات، في حني حتمل الهيئة العامة للبيئة املسـؤولية للصناعيني الذين ال يطبقون االلتزامات املوجودة 
في املوافقة على اقامة املنشأة والتي تنص على اإللتزام بقانون الهيئة والئحتها التنفيذية رمبا عن قصد او عن جهل بالقانون وفقا ملا قاله مدير 
عام الهيئة د.صالح املضحي، بينما مجلس االمة اصدر في آخر جلساته توصية بتفعيل مواد قانون الهيئة العامة للصناعة باالغالق الكامل للمصانع 

وهي »اي التوصية« ما تخوف منها النائب د.علي العمير من ان تكون مجرد حتذير للناس واقفال مللف متخم بالتجاوزات.
 وفي خضم هذه السـجاالت يبقى املتضرر الوحيـد هو من يقطن هذه االرض ومحور احلديث هنا هم اهالي ضاحية علي صباح السـالم )أم 
الهيمان( كونهم االقرب الى املصانع وتقع منطقتهم باجتاه الرياح احلاملة للملوثات والتي تسـبب امراضا خطيرة في املنطقة تشير الى ارقام 

مرتفعة سواء في 8050 حالة ربو او في ارتفاع نسب االجهاض واالكزميا. 
كل هذه االمور وضعت على بسـاط البحث خالل ندوة »األنباء« حتت عنوان »البيئة ومصانع الشعيبة وتلوث ام الهيمان« بحضور النائب د.علي 
العمير ومدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صالح املضحي ومدير عام احتاد الصناعات محمد موسى صالح وعضو غرفة التجارة والصناعة خالد اخلالد 

ورئيس جلنة ام الهيمان البيئية م.احمد الشريع واخلبير البيئي د.مانع السديراوي، وفيما يلي التفاصيل:

د. خريبط: على »البيئة« أن تقدم يد المساعدة للصناعيين  
ال أن تخالفهم وتعاقبهم فقط

نظرا الهمية موضوع الندوة، شارك اخلبير البيئي د.علي 
خريبط برأيه خطيا لتعذر حضوره بسبب وجوده خارج 
البالد، فأعتبر ان ما قامت به الهيئة العامة للبيئة بخصوص 
التعامل مع املصان����ع املخالفة له 3 جوانب، اجلانب االول 
متعلق بأهمية تطبيق القانون حسب قانون انشاء الهيئة 
العامة للبيئة وحس����ب الالئحة التنفيذية رقم 2001/210، 
اجلانب الثاني متعلق بأهمية ان يكون للمصانع مسؤولية 
اجتماعية واخالقية في حماية البيئة وصحة الناس، اجلانب 
الثالث من االهمية مبكان االستماع ملشاكل التجمعات السكنية 
الم الهيمان، اي منطقة اخرى، بش����رط اال تكون لها اهداف 
سياسية او تستخدم لعمل ضغوط سياسية. لكن من االهم 
ايض����ا ان تنتقل الهيئة العام����ة للبيئة من وضعية تقدمي 
املخالفات ال����ى وضعية تقدمي النصائ����ح التقنية البيئية 
للمصانع، ففي الكثير من الدول تقدم اجلهات البيئية نصائح 
فنية ملن يطلبها قبل ان تخالف، وهذا يجعل الهيئة العامة 

للبيئ����ة جهة رقابية متعاونة بدال من ان تكون جهة تعمل 
على كشف املخالفات ووقف نشاط الصناعات.

يجب عدم نس����يان ان هذه الصناعات لها دور مهم في 
عملية التنمية، ويجب ان يكون عملها التصنيعي مستداما 
بيئيا، حتى ال نظلمها بل نقدم لها يد املساعدة لترتقي في 
عمله����ا التصنيعي وايضا لترتق����ي باحملافظة على البيئة 
وصحة املواطنني واملقيمني. الب����د من قيام وزارة الصحة 
او أي جهة استشارية محلية وعاملية بعمل دراسة وبائية 
لبيان مدى بعد مشكلة ام الهيمان من حيث ابعادها الصحية 
والبيئية على اسس علمية صحيحة واالبتعاد عن التأويل، 
فكلما وجدت احلقائق العملية كلما كان من السهل التعامل 
مع املشكلة. ولكن احلذر كل احلذر من التعامل مع املشكلة 
البيئية الم الهيمان كمشكلة سياسية لتكون مشكلة فنية 
بحاجة حلل فني ومتى ما دخلت السياس����ة في املوضوع 

د.علي خريبطفلن حتل بالطريقة الصحيحة.

د. علي العمير متحدثا للزميلة دارين العلي ويبدو م. أحمد الشريع

في اجلزء الثاني واألخير من ندوتنا ألقى املشاركون الضوء 
عل���ى الطروحات املتبادلة واحلل���ول املقترحة للوصول الى بر 
األمان في مسألة البيئة واملصانع والتلوث ومت طرح عدة مطالب 
متبادل���ة بني الصناعيني والهيئة العام���ة للبيئة بهدف التكاتف 

حلل تلك املشاكل:
عود على بدء مع النائب د.علي العمير.. لقد اس��تمعتم الى جميع 
اآلراء وقد طرحت املش��كلة وتكمن في التلوث وتعارض املصالح في 

معاجلتها فما رؤيتكم وأين جتدون احللول؟
أوال: أود القول ان جميع املداخالت التي عرضت خالل احملور 
األول كانت قيمة ولكن اريد ان أعقب على ما ذكره د.صالح املضحي 
بان جهد الهيئة بش���أن مصانع الشعيبة الغربية بدأ في تاريخ 
14 اكتوبر املاضي وكان نش���طا قبل التلويح باالستجواب، وأود 
ان اشير الى ان هذا األمر لم يظهر على الساحة بشكل واضح إال 
بعد اللهجة التصعيدية والتلويح باالستجواب، وهنا أقدر جهد 
د.صالح الذي اثبت مبا ال يدعو للشك ان حتركهم بدأ قبل الكالم 

عن االستجواب.
أما في قضية االزدواجية في التعامل مع القطاع النفطي والقطاع 
الصناعي فاعتقد انها صحية، حيث جند ان القطاع النفطي يدلل 
ويعطى فرصة عبر توقيع اتفاقية بقيمة 12 مليون دوالر، بينما 
القطاع الصناعي طلب منه اإلغالق مباشرة، ثم ان الهيئة العامة 
للبيئة يجيز لها قانونها مراقبة الشركات والقطاع النفطي يعتبر 
شركات وليس قطاعا حكوميا وبالتالي فإن الهيئة العامة للبيئة 
أو الصناع���ة قادرة على توقيع مخالفة بحقه ميكن ان تصل الى 

حد اإلغالق، اذا كان فعال ملوثا.
وحول قضي���ة التلوث في صناعية علي صباح الس���الم )أم 
الهيم���ان( فقد بات لدي قناعة بع���د اطالعي على عدة تقارير ان 
املش���كلة في امللوثات الكيميائية تش���ترك فيه���ا أم الهيمان مع 
باقي املناطق وميكن ان جند ان بعض امللوثات االخرى وبنسبة 

مرتفعة في مناطق اخرى لكنها تختلف عن امللوثات الكيميائية 
من حيث الضرر والفتك باإلنسان، فامللوثات التي تعاني منها أم 
الهيمان تختلف عن باقي املناطق البعيدة واملنطقة اجلنوبية وامنا 
اخلصوصية الواضحة للملوثات في تلك املنطقة تكمن في الشوائب 
واجلزيئات العالقة والتي يتفق بيئيا على الصعيد العاملي على 
أنها أخطر من البنزين والتلوين وغيرها من السميات في الهواء، 
حيث تدخل الى الرئة والعني وتؤدي الى مش���اكل خطيرة وهي 
نتيجة للسموم التي تنفثها املصانع خصوصا االسمنتية منها دون 
فالتر ودون وقاية أو رعاية، حتى ان هناك عدة شكاوى وصلت 
الين���ا من داخل بيئة العمل فاملصانع ال يوجد فيها أمن أو وقاية 
أو اعتراف بحقوق اإلنسان والهيئة العامة للبيئة غائبة وكذلك 

الهيئة العامة للصناعة وبشكل كلي في مرحلة من املراحل.

الكويت فاشلة بيئيًا

لدي ع��دة تقارير احدها أُع��د من قبل معهد األبح��اث في 2005 
وج��اء بن��اء على حترك م��ن األهالي وخولف نتيجته��ا 37 مصنعا 
ولك���ن منذ ذلك اليوم وحت���ى اآلن ال يوجد اي مخالفة وفي عام 
2007 عندما كان الوزير االس���بق فالح الهاجري يريد توزيع 14 
قسيمة صناعية اس���تراتيجية وقد هددناه باالستجواب فتدخل 
س���مو رئيس مجلس الوزراء واوقف االمر وطلب دراسة اخرى 
انتهت الى التوصية بعدم جواز نقل اي منشأة صناعية وكذلك 
عدم انش���اء اي منش���أة جديدة في تلك املنطقة ومجددا توقف 
املوض���وع عند هذا احل���د ثم حترك خالل الفت���رة املاضية بعد 
التلويح باالس���تجواب لذلك لقد اصبحنا اسرى لردود افعال مع 
اني متفائل بالعهد اجلدي���د وامتنى ان يحقق د.صالح املضحي 
طموحن���ا ليس في ضاحي���ة علي صباح الس���الم فقط، بل في 
الكوي���ت التي تعتبر اآلن فاش���لة ومتخلفة في القضايا البيئية 
كما نقدر اتصاله بال� USEPA لوضع معايير جديدة ألن الالئحة 

التنفيذية باتت قدمية واملقاييس ال تتناسب مع الوضع البيئي 
العاملي ومتطلبات الكويت.

نحن هنا ال نريد اظهار املصانع مجرمة والضحية هم االهالي 
بل يجب عل���ى اجلميع التعاون للخروج من املأزق الذي نقع به 
وال يتم ذلك إال باإلنصاف فصحيح ان االشتراطات البيئية يجب 
ان تتغير بسرعة ولكن هناك انس���ان يظلم واجلانب االنساني 
املؤلم في هذه القضية ه���م االطفال الذين يصابون باألذى فعال 
جراء الس���موم التي تطالهم والتي يستنش���قونها يوميا، لذلك 
املطلوب هو التعاون يجب على الصناعيني ان يأخذوا على عاتقهم 
مسؤولية إيقاف جميع اعالنات الصادرة عن نشاطهم، والهيئة 
متارس دورها الرقابي، ومجلس األمة يعمل باجتاه اقرار قانون 
البيئة رغم ان العمل بالقانون احلالي وحده من ش���أنه ان يحل 
املسألة والالئحة التنفيذية للهيئة تؤدي الغرض وفيها ما يسمح 
للهيئة بحكم املادة 10 بوقف العمل بأي منشأة اذا ثبت انها تلوث 
البيئة ويبقى على اإلخ���وان في املصانع القيام مبا يطلب منهم 

في هذا الشأن.

التدرج في العقوبة

د.صالح املضحي، ما تعليقك على ما س��معت من آراء وما احللول 
الناجعة برأيك وما املطلوب من القطاع الصناعي فيما بخص الش��أن 

البيئي؟
اود ان اثير مسألة االزدواجية مجددا ألن القطاع الصناعي يصر 
عليه���ا وأؤكد ان القطاع الصناعي اخذ فرصته ألني طبقت عليه 
العقوبة بش���كل متدرج من اوامر الصلح وصوال الى االغالق اي 
ان العقوبة االخيرة لم تأت مباش���رة بل بعد فترة وبعد تسجيل 
تكرار املخالفة، ام���ا القطاع النفطي فقد وقعت معهم اتفاقية لن 
يرض���ى بتوقيعها أصحاب املصانع ملا فيها من قيود وش���روط 
صعبة التنفيذ وس���يفضلون اإلغالق عليه���ا حيث تنص على 

د. العمير: القطـاع النفطي ُيدّلل 
وُيعطـى الفرصـة باتفاقيـة بقيمة 12 
مليون دوالر نخاف أن يتراخى بموجبها

الكويت فاشلة ومتخلفة في القضايا 
البيئيـة ومعاييرنا قديمة وغير مناسـبة 
عالميًا وال تتوافق مـع متطلبات الدولة

د. المضحي: االتفاقية التي وقعناها 
مـع القطاع النفطي ال ترضـى المصانع 
بتوقيعها لما فيها من بنود صعبة وشديدة

مـن األجدر بالصناعييـن التعاون 
معنا في إزالة المخالفات وليس التصعيد 
ومقارنـة عملنـا بالقطاعـات األخـرى

بالتعامل  »البيئة«  نطالب  صالح: 
يشـعرهم  بأسـلوب  الصناعيين  مع 
ضدهـم  وليسـت  معهـم  بأنهـا 
والتصيـد التشـدد  عـن  ولتبتعـد 

يتحمـل  أن  منصـف  غيـر 
الـذي  الخطـأ  نتائـج  الصناعيـون 
»أم  بإنشـاء  الحكومـة  ارتكبتـه 
الهيمان« في منطقة ال تصلح للسكن

الشـريع: نحن ال نمانـع أن يكون 
المصنـع بجانـب المنزل حتـى لو كان 
نوويًا شـرط االلتزام بالضوابط والنظم

األمن القومـي ال يقل عـن األمن 
صالحيـات   تقويـة  ويجـب  البيئـي 
الهيئة إلنقـاذ بيئتنا التي تعانـي كثيرًا

)فريال حماد(املشاركون في الندوة




