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تعد بحيرة المنزلة واحدة من اكبر البحيرات الشمالية والتي تم اعتبارها "نقطة سوداء" فى البيئة المصررية منر عرام  1992كمرا
وصفتها خطة العمر البيئرى لمصرر .والبحيررة تقر مسراحتها اآلن عرن  1000كلرم مربر (حروالى  120الرف فردان وتقردر مسراحة
المياة بها إلى اق من  500كلم مرب وتحتوى على مايقرب مرن  500جزيررة ويقردر متوسرم عمرم الميراة فيهرا بحروالى  130سرم
تقريبا .ويعيش حول البحيرة مايقرب من  8مليون نسمة .وتعانى البحيرة من العديرد مرن المطراار الترى تهرددها منر بدايرة العصرر
الصناعى لمصر فى آوائ الطمسرينات مرن القررن الماورى ومرن أهمهرا الصرر

الصرناعي والصرر

الزراعري والصرر

الصرحي

وعمليات التجفيف لمساحات شاسعة من البحيرة إوافة إلى دخول العديد من األنواع النباتية لم تكن مسجلة فيها.
وقررد اسررت ا

وزارة البيئررة بترراري  13يونيررو 2009إلنقرراب بحيرررة المنزلررة مررن التلررو الحرراد ال ر

أصررابها فررى اآلونررة األخيرررة

وناشدت وسائ اإلعالم لتنق بدورها خطورة القضية إلى الجهات المسئولة فى الدولة ( جريدة المصر اليروم  14يونيرو 2009
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=214994
وأكدت وزارة البيئة فى بيان لها أن بحيرة المنزلة تتلقى سنويا  226.6مليرون مترر مرن الصرر
من الصر

الزراعى و 4.2مليون متر مكع مرن الصرر

الصرحي و 6.6مليرار مترر مكعر

الصرناعي وكر هر ا الكميرات يرر معالجرة سرواء بطريقرة مباشررة أو

ير مباشرة .وأواف الوزارة فى بيانها أن قلة عدد البوا يز وسوء حالتها أدى إلى عدم وصول مياا البحر إلى البحيرة وأنر
يتم التطلص من مطلفات عمليات التطهير مما ساعد المطالفين على إقامة الجسور والحوش األمر ال ى أدى إلرى تنراقص مسراحة
البحيرة من  750ألف فدان فى عام  1885لتصبح  230ألف فردان فقرم عرام 2000

رم  120ألرف فردان فقرم فرى الوقر الحرالى

وفقا لتقديرات هيئرة تنميرة الورروة السرمكية وأيضرا الدراسرات الترى قامر بهرا وزارة البيئرة .ومرن جانبر قرال ماجرد جرور وزيرر
البيئرة إنر تررم إنشراء مشررروع لمعالجررة ميراا الصررر

الملو ررة مرن مصررر

بحررر البقرر وإن جهررود الرروزارة بالتعراون مر شررراة

المسطحات أسفرت عن إزالة  3000فدان من إجمالى  20ألف فدان تعديات وإزالة  257كشكا خشبيا مطالفا على شاائ البحيررة
(جريدة اليوم الساب  12يونيو . 2009

وقد عقد العديد والعديد من المؤتمرات القومية إوافة إلى المشاري البحوية للتصد لمشكلة تلو بحيرة المنزلة من عرام 1991
حيث عقد المؤتمر القومي لبيئرة بحيررة المنزلرة دون الوصرول إلرى اى حر لمشراك البحيررة الترى يهردر دمهرا برين عردة محافظرات
وبين فسراد أو تقراعس بعر

المسرئولين عرن تطبيرم قرانون البيئرة علرى الجهرات المطالفرة .وير كر للسريد الروزير المهنرد

ماجرد

جور أن قام بنشر تقارير حالة البيئة فى مصر بشفافية كاملة على موق وزارة البيئة المصرية مووحا التلو ال ى تعرانى منر
بحيرة المنزلة.
ويستقب الجزء الطاص من بحيرة المنزلة فى محافظة بورسعيد كافة أنواع الصر
المصار

والتى تص فى البحيرة وعلى رأسها مصر

الصناعي والصحي إوافة إلى عردد كبيرر مرن

بحر البقرر الر ى يعرد مرن اكورر المصرار

تلو را علرى مسرتوى العرالم كمرا

ترررر كر العديررررد مررررن المراجرررر والموسرررروعات العالميررررةwww.springerlink.com/index/6884j57n63263271.pdf
والمصر

اول حوالى  106كم ول فرعان رئيسيان هما فرع القليويية بطول حوالى  73.2كم ومصرر

ويستقب المصر

كافة اشكال التلو من الصر

الصناعى والزراعى ومياة الصر

.

بلبريس بحروالى  66كرم

الصحى.

و أعلن السيد وزير البيئة بتاري  14ابري  2009لجريدة المصرى اليوم أن اسماك بحيرة المنزلة اصبح مسممة نتيجة لصر
حوالى  1.5مليرون مترر مكعر يوميرا عبرر مصرر
أصررررررررررررررررررررررررررررربح

بحرر البقرر وان ميراة المصرر

تسرتطدم ايضرا فرى المرزارع السرمكية وبالترالي

األسرررررررررررررررررررررررررررررماك تهررررررررررررررررررررررررررررردد صرررررررررررررررررررررررررررررحة المرررررررررررررررررررررررررررررواانين http://www.almasry-

.alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=207010
وفى عام  2010قم بمساعدة الباحث البيئى بمحمية اشتوم الجمي حسين محمد رشاد بنشر أول دارسة بيبليوجرافية عن
بحيرة المنزلة لنو م للعالم فى خطوة استمرت لعدة اعوام كافة الدراسات المتاحة فى حينها والتى أجري على البحيرة من
عام  .1799وبفحص مصادر المعلومات المتاحة تمكننا من حصر  447مرج نشرت خالل المائتي عام الماوية (من 1799
الى  . 2009وقد تم تصنيف المراج الواردة في ه ا الببليوجرافيا إلى مانية عشرة مجموعة من الدراسات المرتبة أبجديا.
والمراج داخ ك مجموعة من الدراسات تم ترتيبها تصاعديا .وقد اشتمل

ه ا الدراسات على علوم اآل ار

البكتيريا

الطيور األسماك النباتات الفطريات الصحة الج رافيا الجيولوجيا الحشرات منوعات الهائمات النباتية ا ستشعار
عن بعد الرسوبيات الدراسات ا جتماعية والتربة والمياة والهيدرولوجيا والهائمات الحيوانية وفونا القاع.

ويفيررررد التوصرررريف البيئرررري لمحافظررررة بورسررررعيد لعررررام  2008والمرفرررروع علررررى موقرررر جهرررراز شررررئون البيئررررة وفررررى صررررفحة 69
www.eeaa.gov.eg/English/reports/GovProfiles/.../Port%20Said%20Des.pdf

أن كافررررة أنررررواع الصررررر

الصناعي لمصان بورسعيد تص مباشررة فرى قنراة ا تصرال الواصرلة برين بحيررة المنزلرة وقنراة السرويس لتتلرو بحيررة المنزلرة
وقناة السويس دونى أدنى اهتمام من الجهات الحكومية أو أصحاب المصان للحفاظ على بيئة البحيرة من التلويث.

واستعرض تقرير التوصيف البيئي بيان بالملو ات الموجرودة فرى بحيررة المنزلرة عرن عرام  2006ولطصرها ان الصرر
هو المصدر الرئيسي لتلويث البحيرة فى محافظة بورسعيد

الصرناعي

وقد أووح نتائج الدراسات التي أجري على البحيرة خالل التسعينيات من العام الماوي وحتى اآلن على يد البراحوين المصررين
أو بالتعاون م الفرق البحوية األجنبية التالى:
 -1تحول البحيرة من مياة مالحة إلى مياة ع بة نتيجة الصر

الصناعي والزراعي والصحي المستمر فيها.

 -2ان نسبة امالح الفوسفات والنبرات والنيتري وا مونيا فى مياة البحيرة قد تعدت المقاييس العالمية والمصرية الطاصرة
بقانون البيئة رقم  4لعام  1994والمعدل بالقانون  9لسنة .2009
 -3العناصررر الوقيلررة وخصوصررا الرصرراص والنحررا

والمنجنيررز والزنر فررى الميرراة قررد وصررل لنسرربة عاليررة تططر الحرردود

المسموح بها لمنظمة الصحة العالمية.
 -4العناصر الوقيلة فى القاع مو الرصاص والكادميوم والنحا

والمنجنيز والزن قرد وصرل إلرى أعلرى المعرد ت الترى ترم

تسجيلها خالل العشرين عام الماوية.
 -5وقد سجل بكتريا القولون (ايشيرييا كولى كردلي تلرو برراز للميراة معرد ت عاليرة وصرل الرى  2مليرون  CFUفرى
الميليلتر وقد اصاب اسماك البلطى سواء فى الطياشيم أو لحومها.
 -6تم عزل وتعريف العديد من البكتيريا الممروة فى المياة مو بكتيريا ا لتهاب الرئوى والتليف الكيسى للرئتين.
 -7تم عزل وتعريف بكتيريا الكوليرا وبكتيريا السالمونيال والشيجيال المسب الرئيسى للتسمم ال ائى وبكتيريا اإلورطربات
المعوية من الرسوبيات القاعية للبحيرة.
 -8وصررل نس ر العناصررر الوقيلررة فررى األسررماك وصررل للح رد السررام وخاصررة الرصرراص والنحررا
الرصاص نسبة تزيد عن  4مجم لك جم من السم من الوزن الجا

اما النحا

فقد سج نسبة تص الرى  0.9مج/جرم

أما الكادميوم فقرد سرج نسربة تصر الرى  0.2مجم/جرم وهرو مايزيرد عرن ال رة اورعا
السابقة لبع
مصر

والكررادميوم حيررث سررج

مرا سربم تسرجيل فرى الدراسرات

الباحوين المصريين و بالتالى عدم صالحية ا سماك لالسرتهالك اآلدمرى وخاصرة فرى قنراة البشرتير مصر

بحر البقر .والتلو بالعناصر الوقيلة السرابقة إورافة إلرى الزئبرم ينرتج مرن الصرر

الصرناعى لمصران البويرات

والدهانات وك ل مصان تصني الصودا الكاوية )(http://www.aun.edu.eg/arabic/mag/mag4/a7.htm
أما الحالة الصحية للمواان البورسعيد وال ى يعتمد بشك كبير فى

ائ اليومي على األسماك وفى تصريحات للردكتور /حلمري

العفني مدير الشئون الصحية ببورسعيد لموق بورسرعيد أون يرن  28مرار

 2010أعلرن ان المرواان داخر محافظرة بورسرعيد

يعانى من انتشار لمرض السراان و الفش الكلو ال ى ينتشر بطريق رهيبة بين الشرباب الصر ير والمرواانين كبرار السرن ومرن
أسباب ارتفاع و م الدم وحصوات الكلي وا اعمرة بات الرصراص العرالي  .وأن الكلري الصرناعي (مركرز فري مستشرفي بورسرعيد
العام وأ مركز يتواجد في  10ماكينات او  15ماكينة لل سي الكلو والمستشفي األمير بها  62ماكين
من  200مري

سي كلو

ان أكتر

يتم عم ال سي الكلو  3بواق ورديات يوميرا إورافة إلرى إنتشرار ا لتهراب الكبرد بأنواعر  .A –B- Cوتلر

التصريحات والنتائج ترتبم إرتباا مباشر بدراسة العالم ياسر النحال والتى اجري عام  2004عن حالة ال اء فرى الروان العربرى
وتأ ير الملو ات على صحة اإلنسان حيث خضع  75سيدة من محافظة بورسعيد كعينات بحوية لتل الدراسة كان مرن بيرنهم 43
سيدة منهم مصابة بسراان د و  21سيدة لديها أورام حميدة فى الودى و 11سيدة تعانى من اى أعراض وترم تسرجي تفراوت
نسر الملو ررات فررى الرردم مررن حيررث ارتفرراع معررد تها فررى حررا ت سررراان الوررد ووجودهررا بنسرربة اقر فررى حررا ت ا ورام الحميرردة

وإنعدامها فى الحا ت السليمة .http://docsdrive.com/pdfs/ansinet/jas/2004/411-417.pdf

وقد قام محافظ بورسعيد األسبم مصطفى كام بتشكي اللجنة العليا للبيئة للمحافظرة برالقرار رقرم  62لعرام  2006والترى يعرد مرن
القرارات المعيبة حيث ان جمي الجهات الحكومية التي تتهاون ومازال فى حم المواان فى الحصول على بيئة نظيفة تم تمويلها
داخرر تلررر اللجنرررة مررر التعمرررد الواورررح لتهمررريش دور
العلمرراء ومنظمررات المجتم ر المرردني العاملررة فرري مجررال
حمايرة البيئرة داخر محافظررة بورسرعيد .وعلرى النقرري
وررم اللجنررة بع ر

مررالك المصرران ال ر ين يشررار لهررم

بأصاب ا تهام في قضية تلويث بيئة بحيرة المنزلة.
ومن عام  2003تتصدى العديرد مرن منظمرات المجتمر
المدنى داخ محافظة بورسرعيد وعلرى راسرها "جمعيرة
بلررردى بورسرررعيد لحمايرررة البيئرررة وحمايرررة المسرررتهل "
لمشاك تلويث البيئة وخاصة بحيرة المنزلرة مرن خرالل
العديد من ا نشطة مو محاوررات التوعيرة والنشررات
العلميررة والوقفررات ا حتجاجي رة مولمررا حررد فررى يرروم 3
يونيررو  2010امررام ديرروان عررام محافظررة بورسررعيد وررد
مصرررررررررران المرررررررررروت الملو ررررررررررة لبيئررررررررررة البحيرررررررررررة
http://www.youm7.com/News.asp?News
ID=236119

ومن خالل العديد من المؤتمرات والدراسات فإن ح مشكلة تلويث بحيررة المنزلرة داخر نطراق محافظرة بورسرعيد والترى تتعررض
لكافة أنواع الصر
•

ا عتررا

كالتالي:
بوجررود المشرركلة هررو أول الطرررق لحلهرا وأن تطبيررم الشررفافية فرري إعررالن نترائج الدراسررات العلميررة هررو حمايررة

للمواانين من األمراض وتوفير ألموال الدولة في عال المصابين نتيجة للتعتيم عليها أو تجاه إعالنها.
•

الوقف الفور لكافة أنواع الصر
والسرو وحادو

•

ورمسيس و يرهم.

تطبيم قانون البيئة لقانون  94/4المعدل بالقانون  9لسنة  2009بك حزم على المصان المطالفة فى محافظة بورسرعيد
دون النظر إلى أصحابها حيث ان

•

والقادمة من المحافظرات األخررى للبحيررة داخر المصرار

مور مصرر

بحرر البقرر

احد فوق القانون.

ورورة عم مسح دور لكافة معايير الطاصة بالمياة والقاع فى بحيرة المنزلة عن اريم وزارة البيئرة وإعرادة تقيريم
ه ا القياسات ومقارنتها بالدراسات السابقة ك فترة.

•

وو خطة متكاملة لفتح البوا يز بالشك ال

يضمن دخرول ميراة البحرر إلرى البحيررة ل سريلها وتطهيرهرا وإعرادة ميراة

البحيرة إلى حالتها السابقة با تفاق م دول حوض البحر المتوسم به ا الصدد.
•

تطبيم تقنيات ا راوى الرابة لمعالجة مياة الصر
يتم التطلص من كم كبير من الملو ات التى تصر

•

الصحي على الفرع اآلخر لمصر

بحر البقرر (فررع الجنكرى حترى

فى البحيرة.

تطبيم تقنيات ير مكلفة ومن البيئة المصرية لمعالجة مياة الصر

حيث سج العديد من الباحوين المصرين العديد مرن

الدراسررات الرائرردة فررى ه ر ا المجررال باسررتطدام الكائنررات الدقيقررة والفطريررات والنباتررات فررى امتصرراص العناصررر الوقيلررة أو
التطلص اآلمن من الملو ات.
•

تشكي لجنة شعبية للدفاع عن البيئة ببورسعيد وأن تكون اللجنة فى حالة اجتمراع دائرم ويرتم تشركي اللجنرة مرن ممولرين
عن األحزاب وممولين عن منظمات المجتم المدني والنقابات المهنية والعمالية والعلماء المتطصصين كون ان

توجد

اى جهات تداف عن البيئة فى بورسعيد حتى تاريط .
•

إنشاء المرصرد البيئرى التفراعلي لمحافظرة بورسرعيد لتو يرم وتسرجي كافرة أنرواع المطلفرات وا نتهاكرات للحقروق البيئرة
للمواانين ورفعها على الفور على الشبكة العنكبوتية الدولية للمعلومات.

•

عرردم التعامر مر األسررماك التررى يررتم صرريدها مررن البحيرررة أو التررى يررتم تربيتهررا فررى المررزارع السررمكية التررى تسررتطدم ميرراة
البحيرة او مياة مصر

•

بحر البقر والتضامن م تصريح السيد وزير البيئة ال ى سبم التنوي عن .

عدم تقاعس المواانين وورورة مطالبتهم بحقوقهم التى كفلهرا لهرم القرانون حيرث نصر المرادة  103مرن قرانون البيئرة
رقررم  4لعررام  1994والمعرردل بالقررانون  9لعررام  2009أن مررن حررم أى مررواان أو جمعيررة معنيررة بالبيئررة أن تقرردم شرركاوى
للجهات المطتصة أو بال رات لقسرم الشرراة أو النيابرة العامرة أو تتطر إجرراءات قضرائية أمرام القضراء العرادى ومجلرس
الدولة للمطالبة بما قد يرون من حقوق لهم وللمجتم ابم لقانون البيئة و ئحت التنفي يرة و يشرترا وجرود مصرلحة
للشاكى أو المبلغ أو المدعى فى الشكوى والبالغ والدعوى المتعلقة بمشكلة بيئية.

•

مطاابة منظمات دولية عاملة فى مجال حماية البيئة مو السالم األخضر وإخطرارهم بالصرناعات الملو رة للبيئرة وإعرداد
قائمة سوداء وبجان ك مصن عبارة منتج ير صديم للبيئة على ان تعلن بالل رات السرتة المعتمردة فرى ا مرم المتحردة
على مواق الشبكة العنكبوتية للمعلومات http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=463979

•

تشكي لجان لتقصى الحقائم داخ المصان الملو ة للبيئة من سكان المناام المضارة من تلويث البحيررة وعلرى راسرها
منطقة القابواى على ان تضم كافة اايا

المجتم من شعبيين وعلماء ومتطصصين بعيدا عن الجهات الحكومية الترى

اخترقهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا أصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررحاب النفررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروب
.http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=474498&SecID=296&IssueID=0
•

تكاتف رجال اإلعالم بكافة أنواع (المقروء والمسموع والمرئي .

•

وقفات احتجاجية وبال ات للنائ العام.

•

تطبيم العدالة البيئية على محورين وهما:
 -1محاربة بؤر التلو و الحيلولة دون نشوءها.
 -2اعتماد مفهوم األ ر المضاعف للتلو أساسا قانونيا و بيئيا لعملية قيا

ه ا المناام.
وفى النهاية اجدنى أقول لك ملو ي بيئة بحيرة المنزلة.......قف بيئتنا حياتنا

ا ر البيئري للمشراري المزمر اقامتهرا فري

