تجربة رائدة في محافظة بورسعيد :لجنة لتقصى الحقائق للكشف عن مصادر تلويث بيئة بحيرة المنزلة
دكتور :احمد محمد عبد العظيم إستشارى بيئة وتصنيف وفسيولوجيا الكائنات الدقيقة -كلية العلوم -جامعة قناة السويس

في خطوة تعد األولى منن ووعانا داخنم جماورينة مصنر العربينة وافنق السنيد اللنواد ححمند محمند عبند و محنافع بورسنعيد علنى
تشكيم لجنة شعبية لتقصى الحقنائق للوقنو علنى الحالنة الحقيقنة لمصنن تنى سنى اى سننمار ححند رنروا الصنناعات الكيميائينة
والتي يشار لاا بأراب االتاام كأحد مصادر تلويث قناة االتصال فنى بحينرة المنزلنة ضنمن مجموعنة منن الصنناعات األخنرى م نم
الصناعات الكيميائية والدهاوات والمنظفات والتي يعتبرها اهالى بورسعيد ملوثة ومدمرة للبيئة الخارة ببحيرة المنزلة.
يأتي رد فعم السنيد محنافع بورسنعيد وتيجنة لضنوو مجموعنة منن منظمنات المجتمن المندوي والعلمناد والبيناى الختنامى للمنتتمر
األول للدفاع عن حقوق الموا نين البيئة فى محافظة بورسعيد والنىى عقند ينوم  28يولينو  2011تحن رعاينة المتسسنة الدولينة
للحفاظ على البيئة واالستدامة وجمعية بلدى بورسعيد لحماية البيئة وحماية المستالك ومركز حابى للحقوق البيئية.
وكاى المتتمر المىكور قد قام بررد الصناعات الملوثة للبيئة واعد قائمة سوداد باا وجارى اآلى ترجمتاا للوات السنتة المعتمندة
فنى األمنم المتحندة لرفعانا علنى المواقن المختلفنة وبجوارهنا عبنارة مننتي ينر رنديق للبيئنة Non-Ecofriendly Product
ومالحقة كافة الصناعات الملوثة للبيئة قضنائيا وجمن توقيعنات المنوا نين للتقندم بانا للنائنا العنام كنرد فعنم بيعنى علنى تجاهنم
حرنحا المصناو الملوثننة للبيئنة وتقنناعس الجانات الحكومينة تجنناه تلنك الظنناهرة الخطينرة التني تنندمر واحندة مننن اكبنر البحيننرات
الطبيعية الشمالية حال وهى بحيرة المنزلة.

المتتمر األول للدفاع عن حقوق الموا نين البيئة في بورسعيد

وللحقيقة فإى التوريف البيئي الخاص بمحافظة بورسعيد عام  2008والصنادر عنن جانائ شنئوى البيئنة حقنر واعتنر بنأى جمين
مصاو بورسعيد تلقى بمخلفات الصر الصناعي على قناة االتصال والبحيرة دوى ادوى معالجة مما يتثر بشكم كبير علنى تلوينث
بحيرة المنزلة والتي تتلقى كم دقيقة كم هائم ومروع من الملوثات عبر العديد منن المصنار وحخطرهنا علنى اط نالق مصنر بحنر
البقننر الننى يحمننم الصننر الخنناص بمصننرفي القليوبيننة و بلبننيس والمحمننم بكافننة حوننواع الصننر مننن رننناعي وئراعنني وآدمنني.
للتحميم تقرير التوريف البيئى لمحافظة بورسعيد اضوط هنا.
وقد تم تشكيم اللجنة على النحو التالى:
 -1الدكتور ححمد محمد عبد العظيم (إستشارى بيئة وتصنيف وفسنيولوجيا الكائننات الدقيقنة -قسنم النبنات -كلينة العلنوم -جامعنة
قناة السويس) رئيسا
 -2الدكتور حكرم الشاعر (حستاذ حمراض الكبد والجاائ الاضمي والبرلماوي السابق) وائبا للرئيس
الفريق العلمي:
 -3الدكتور وليد فتحى خليم (قسم األدوية -كلية الطا البيطر  -جامعة قناة السويس)
 -4األستاذة فا مة محمود سالم (شبا العلميين ببورسعيد -لتجمي العينات)
الفريق الحقوقي:
 -5األستاذ محمد واجى (مدير مركز حابى للحقوق البيئة)
الفريق اطعالمي (وسائم اطعالم المقرودة والمرئية):
 -6األستاذ احمد توفيق الجمال (إعالمي)
 -7األستاذ محمد فرج (رحفي باليوم الساب )
 -8األستاذ سعد التابعي (تليفزيوى القناة)
الفريق المم م لشبا األحزا واالئتالفات وحهالى القابو ى
 -9األستاذ محمد ابو السعود وور الدين ( مم م لشبا األحزا )
 -10العربى يوسف محمد قشطة (ائتال شبا القابو ى)
 -11محمد شوقى (ائتال شبا القابو ى)
ومصن سنم ار (تراس سابقا) كاى مملوكا لمست مر مصرى قام الحقنا ببيعنا النى الجاونا الانندى والمصنن لنا سنابقة فنى الانند
حيث سبق لا الإلوفجار وتدمير حياة عدة آال من السكاى فى قرى الانند وارندرت محكمنة الانند الشنعبية حكمنا فنى هنىا الصندد
(لتحميم تقرير محكمة الاند اضوط هنا) .يعد من المصاو التى تقوم بتصنني الصنودا الكاوينة عنن رينق التحلينم الكاربنى لميناة
المالحننة واوتنناج ننائ الكلننور وكلورينند الكالسننيوم وقنند تننم وشننر العدينند مننن التقننارير التننى تفينند باعتبنناره مصنندرا ملوثننا للبيئننة
والمتتمرات إضافة إلى العديد من الوقفات االحتجاجية ضده.
وقد اوتقل اللجنة بكامنم إفرادهنا إلنى موقن المصنن ينوم األربعناد  5حكتنوبر  2011فنى تمنام السناعة الحادينة عشنر والتقنوا من
رئننيس مجلننس اطدارة والماندسننين الانننود والمصننريين وقنناموا بتفقنند منشننئات المصننن ومحطننة المعالجننة ) (ZLDالتننى ينندعى
المصننن تشننويلاا لتنقيننة مخلفاتننا كاملننة قبننم رننرفاا .وقننام العنناملين بالمصننن وإدارتننا بتقننديم رننور مننن مسننتندات تفينند قيننامام
بالصنننر الصنننناعي علنننى الشنننبكة العمومينننة ومحطنننة المعالجنننة ودفنننن كلوريننند الكالسنننيوم بالمننندفن الصنننحى بمنطقنننة العامرينننة
باطسكندرية.

الدكتور حكرم الشاعر والدكتور احمد عبد العظيم خالل مناقشة م الفريق الاند والمصر بالمصن

وخالل الزيارة الا الدكتور حكرم الشاعر إدارة المصن بتقديم كافة المستندات الخارة باستاالك المياة والتنى يسنتولاا المصنن
من مياة الشر الصالحة لمحافظة بورسعيد بواق  3712متر مكعا كم يوم بسعر  85قرش للمتر .و النا المسنئولين بالمصنن
تقنديم مسنتندات تفينند بجانات تصنني المعنندات ومنوديالت المعندات وهننم هني حجانزة قديمننة ام حدي نة الصنن  ..وقنند ذكنر رئننيس
مجلس االدارة اى هناك معدات قديمة تم بالفعم استيرادها من الماويا (معدات  )PVCوتم إعادة تركيباا هننا منرة اخنرى ومعندات
مستخدمة من ايطاليا (معدات  )VCMاألمر الى ارا حفراد اللجنة بالدهشة والى قد يتسبا بكارثة بيئية فى حالة اوفجنار اى
جزد من تلك المعدات او تسريا للمواد الكيمائية مناا.
وعلى الفور قام فريق الميكروبيولنوجى برئاسنة الندكتور احمند محمند عبند العظنيم وعضنوية األسنتاذة فا منة محمنود سنالم بأخنى
عينات من هواد المصن فى منا ق عديدة بناد على شكوى العديد من اهالى القابو ى اى المصن يسنر نائ الكلنور السنام فنى
سماد المنطقة وقد تم تسجيم وتوثيق إرابة البية العاملين بإلتاا حاد بالعين مصحو بإحمرار.
وقام األستاذ الدكتور وليد فتحى خليم بت بي مجموعة مرقومة من فئراى التجار فى االماكن المشكوك فى تسريباا لوائ الكلنور
السام لدراسة تاثير هىا على فئراى التجار وحوزيماتاا بعد  21يوم ودراسة هم بالفعم يتم التسريا من عدما
وعلى الفور اوتقل اللجنة فور االوتااد من إعمالاا داخم المصن فى تمنام السناعة الخامسنة مسناد لزينارة محطنة المعالجنة التني
قدم المصن مستندات تفيد بصرفا على تلك المحطة وتم التأكد من حى المحطنة ال تعمنم واى الصنر الخناص بالمصنن منائال ينتم
ررفا على بحيرة المنزلة دوى معالجة تىكر.

رئيس اللجنة فوق احد رااريي المحطة للتأكد من عدم تشويلاا .اللجنة داخم محطة المعالجة للتأكد من عملاا من عدما
وتعكف اللجنة اآلى على تجايز التقرير الناائي لرفعا إلى السنيد اللنواد احمند عبند و محنافع بورسنعيد وشنعا بورسنعيد لوضن
األمور في وصاباا وعرض الحقائق على الرح العام بشاى المصن المىكور سواد بالسلا او اطيجا .

