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المشراك  الترت تر رم جميرب البشرر مرن العلمرار وحترت رجر  الشرارو العرادى سروار علرت المسرتوى  تعتبر مشكلة وفررة الميراة مرن

وتختلرف مصرادر الميراة فرت الروعن العربرت مرابين ميراة االمهرار واالنارار والميراة الاوفيرة والميراة  العالمت أو العربرت أو المحلرت.

% مرن مروارد الميراة تسرتال  فرت 90مرايقر  مرن  لمياة وناد انالمعالاة ومب هذا يفش  الوعن العربت كافة فت إستغالل موارد ا

% تسرتغ  فرت 5الزراعة علت الرغم من أن غالبية االراضت صحراوية قاحلة وتستورد بعض الدول العربية غذائاا من الخارج و 

 % فت الشر .5الصناعة و 

 سنويا موزعة كالتالت:مليار متر مكعب  73.91أما مصر فتتعدد مصادر المياة باا وهت تقدر بحوالت 

 مليار متر مكعب من مياة الني . 55.5 •

 مليار متر مكعب. 4.8مياة جوفية من الدلتا ووادى الني   •

 مليار متر مكعب. 0.91مياة جوفية من الصحرار وسينار  •

 مليار متر مكعب. 1أمهار حوالت  •

 مليار متر مكعب. 6.5إعادة استخدام مياة الصرف الصناعت  •

 مليار متر مكعب. 0.7مياة الصرف الصحت المعالج إعادة استخدام  •

 مليار متر مكعب 4.5إعادة استخدام مياة الصرف الزراعت  •

 

االسرتا  الردكتور محمرد القصراي خبيرر البيئرة العرالمت أن نارر النير  مرن اقر   نرا الالير وفت كتابه " الني  فت خهر" أوضر  عالم

و غرمقارنرة بنصريب الفررد فرت نارر الكون( 2000مترر مكعرب )عرام  780ه إلرت االناار األفريقية عهارا حيث يص  نصريب الفررد فير

الفقرر المرائل لريس ق رية حكومرة.. بر  ق رية أن " القصراي عبرارةالردكتور  دويررد مترر مكعرب سرنويا. 30000والذى يص  إلت 

ما بقيت حصة مصر مرن عال ، والذي كشف فل حواره حول األمن المائل المصري، عن واقب دخول مصر نفق الفقر المائل"وعن

 الميراةويشير الردكتور القصراي إلرل أن ق رية  مليار متر مكعب فل مقاب  الزيادة السكانية. ٥٥.٥مياه الني  سنويا ثابتة كما هل 
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فل حاجة ملحة إلل تحرك حكومل عاج  من أج  سرعة تنفيذ مبادرة حوض الني ، التل يتم التفراوض عليارا برين الردول الشرركار 

ل والنخبروي للنير  أو زيادتارا مرب ضررورة مراجعرة اإلدراك الشرعب الميراةعوام للحفاظ علل حصة مصرر السرنوية مرن منذ عشرة أ

 قاب  للن و . « نار»ال ين ب، والتأكيد دائما علل أنه « ةبحر ميا»بوصفه 

 

نارر النير  حيرث ان غالبيرة  يهرح نفسه اآلن ه  تعانت مصر من ندرة فت المياة؟ نعم تعانت علت الرغم من وجرود الذيوالس ال 

واألجيال القادمة.... فقد كنا نعلرم  الحاللملوثة بشك  كبير مما يادد وينذر بمستقب  خهير للاي   أصبحتمصادر المياة فت مصر 

فار  ميراة  "بدون لرون وبردون ععرم وبردون رائحرة" أناامنذ ان كنا عال  فت المدارس االبتدائية ان صفات مياة الشر  النقية و

 شر  فت مصر تنهبق علياا اآلن هذه المواصفات وماهت المشكلة الحقيقة التت تعانت مناا مصر هذه االيام؟ال

 

ه. ومرن اهرار ملوثرات ااتلويث المياة أى تغييرر يهررأ علرت الخرواي الكيميائيرة أو البيولوجيرة أو الفيزيائيرة لخواصرفالمقصود ب

ات، المعرادن الققيلرة، الكلرور، العكرارة، المرواد الع روية المكلرورة، المبيردات و الهحالب و الفهرير، البكتيريا و الفيروساتالمياة 

مشكلة تلويث المياة فت مصر قد بردأت وزادت بشرك  فرج منرذ بنرار السرد العرالت أن أعلن وبصراحة ياب ان و الصدأ و المنانيز.

فرت ميراة  تاااهم بشرك  كبيرر علرت زيرادة نسربقرد سركان يقوم بغسي  النار كر  فتررة مرن الملوثرات  والذيحيث ان غيا  الفي ان 

 والصرحل والزراعرل الصرناعلث بفعر  الصررف يرعلت درجرة عاليرة مرن التلو أصب فإن مصدر مياة الشر   وبالتالل نار الني ال

العمليرات الحيويرة  أنوالمقصرود بارا  Vitalized waterان ميراة الشرر  فرت مصرر تفتقرد إلرت صرفة الحيويرة  إضرافةوغيرره .

كرات بفالميراة التسراعد علرت هرذا بر  يصرا  الفررد بتل ي هرر  الميراة ولكرن العكرس صرحبعرد علرت اكمر  وجره ممكرن ترتم م بالاس

 وغيرها.و إنتفاخات وغازات معوية  وأمراض

 

التكنولوجيرا  أسرعار الرتفراوفنحن نتبب تكنولوجيا بدائيرة نتيارة داخلاا عنه فت خارج مصر لتخلص من الملوثات تختلف عرم او

( والترويرب )باسرتخدام الكلرورالترهي  )مرهحات رملية المعقمة  باستخدامالمستخدمة فت مصر  التكنولوجياتقدمة وتتلخص الم

: عرردم التعامرر  مررب وأهمارراالقصررور  أوجررهالشرربة( والتعقرريم الناررائل )بغرراز الكلررور(. وتعررانت التكنولوجيررا الحاليررة مررن العديررد مررن 

باإلضرافة إلرت األضررار الناجمرة عرن التعقريم باسرتخدام الكلرور و  زوالمنانيمكلورة والصدأ و المعادن الققيلة والمواد الع وية ال

إضرافة  .ةمرن الميرا ) italized watervNon(عدم التعام  مب سموم الكائنات الدقيقة وخصوصا الهحالب وفقد صفة الحيويرة 

لمستخدم داخ  محهات مياة الشر  فل مصر ال يتعردى كونره إلت ان هناك فرم بين تقنيات معالاة المياة وتقنيات تنقية المياة وا

 تنقية مياة ال أكقر وال أق .

 

 التأكيرداسرتهيب يسمت بمشركلة سرموم الهحالرب الخ ررار المزرقرة فرت مصرر؟ نعرم  ه  هناك مايهرح نفسه اآلن  الذيوالس ال 

كرم مرن نارر دارلرنج عرام  1000وثرت فيارا حروالت لترت لافت العديرد مرن الردول ومنارا اسرتراليا  علت  ل  فالمشكلة ظارت عالميا

وقتر   فرت بحيررة ناصرر وتسرببت فرت ععرم غيرر مستسرام فرت االسرماك 1994فت مصر ظار ازدهرار للهحالرب فرت عرام و .1991

بورسرعيد وتسرببت فرت ظارور لرون وععرم غيرر مستسرام محافظرة . وفرت نفرس العرام سرالت هرذه الظراهرة فرت كبيررة منارا أعرداد

تم تسراي  ازدهرار الهحالرب فرت بورسرعيد فرت فصر  ير. وداخ  المنازل الناائلأمتد إلت المستال   الشر  ر مياةمصد ورائحة فت

مرن محافظرات  فرت العديردوامتدت ظراهرة ازدهرار الهحالرب المنتارة للسرموم  وحتت اآلن 1994عام بداية من ك  عام من الشتار 

 من المحافظات.... مصر ومناا السويس وبورسعيد والفيوم والدقالية وغيرها



 الحقيقية لذل ؟ األسبا ه  تعانت بورسعيد من هذه المشكلة وماهت 

نقيرة وليسرت للمعالارة ات تالمتاحرة لارا فرت محهر اإلمكانيراتمياة الشر  فت بورسعيد تقوم بمااودات جبارة فت حردود  اتمحه

بورسرعيد تحصر  علرت ميراة الشرر  مالت أو غيرها.... ومعاالتحالي  او ال أجازةالمتاحة محدودة سوار من  فاإلمكانيات وبالتالل

ممقلرة فرت مختلفرة مرن الملوثرات  بأهركالعبر مصدر المياة الوحيد لاا وهت ترعة اإلسماعيلية والتت تص  إلت بورسعيد محملرة 

 الكيمراوي نواألكسايالممتص  الحيوي األكساينوالدلي  علت  ل  ارتفاو معدالت وغيره  والصناعل واآلدمل الزراعلالصرف 

كمررررررررا نررررررررص تقريررررررررر وزارة البيئررررررررة عررررررررن حالررررررررة البيئررررررررة فررررررررت مصررررررررر والموجررررررررود علررررررررت موقررررررررب وزارة البيئررررررررة 

(http://www.eeaa.gov.eg/arabic/info/report_search.asp)   باإلضررافة إلررت العديررد مررن المخالفررات التررت تسرراهم

م رصرد أسربا  ومصرادر التلروى علرت عرول ترعرة وتربشك  كبير فت زيادة تلويث مصدر مياة الشر  الوحيرد لمحافظرة بورسرعيد 

 فل بورسعيد كالتالل : المياةبورسعيد وكانت أسبا  تدهور نوعية 

 .ظاوره فت بورسعيد وتاريخ Oscillatoria brevis عحلب سموم الهحالب وخصوصا •

مردخ  محهرة  أمراملاا  اآلدمتالصرف الصحل المباهر لعزبة اإلصالح والعز  المااورة لاا والتل تقوم بإلقار الصرف  •

 الشر  فت بورسعيد.

قرانون حررم قنراة  تااهر تلقرت بمخلفاتارا داخر  ماررى الترعرة إضرافة إلرت  والترل مخلفات حظائر الماهية بهول الترعرة •

 متر من مارى قناة السويس. 150السويس التت تتواجد العديد من حظائر الماهية علت مسافة التتعدى 

 البيئية.اعس المواعنين عن المهالبة بحقوقام عدم تهبيق قانون البيئة وتق •

األخهرر مرن  لر  وتقروم برإغالم قنروات الصروديوم والهحلب المذكور من الهحالب التل تنتج سموم ت ثر علت الااراز العصربل و

جامعرة  -العلوم)كلية وهذا ماتم نشره فت رسالة الدكتوراه الخاصة بالدكتورة عبير هاكر امين انه قد يكون له تأثيرات علت الكبد 

والتت درست توزيعات الهحالب وسموما فت المياة العذبة فت بورسعيد أو البحث الذى قام بنشره االسرتا  الردكتور قناة السويس( 

السررموم البحريررة بررالمركز القررومت للبحرروى عررن الترراثيرات العصرربية للسررم المنررتج مررن الهحلررب  أسررتا محمررد نصررر الرردين جمعررة 

   فت  ل  الماال.  كار مايكالدكتور وين  لألستا العالمية  األبحاىبورسعيد أو الموجود فت مياة ترعة 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و انعقراد المالرس الشرعبل المحلرل للمحافظرة لعردة جلسرات األسربق محافظ بورسرعيد اللوار مصهفت كام  استدعت األمر تدخ  و

ية لمناقشة هذه الق ية. و أسفرت عن تشكي  لانة لدراسة المشكلة و بح ور المسئولين التنفيذيين و العديد من القيادات الشعب

قرار تشكي  اللانة منذ البدايرة العديرد مرن أوجره القصرور وقد أظار  تحليلاا و تقديم تقريرها للسيد المحافظ و الااات المختصة.

انعكس بالسلب علت الق رية و حلارا ومرن عالوة علت ما توصلت إليه فل تقريرها و اآلليات التل حكمت عملاا و أسلوبه .. مما 

أهم هذه النقاع عدم ت مين القرار مشاركة الاامعة بمراكزها البحقية المتخصصة فل هذا الماال ، أو تمقيلاا بأحد أساتذتاا فرل 

. أن ع وية اللانة .. كما ت من القرار إهرراك العديرد مرن التنفيرذيين الرذين مرن المفتررض أن يكونروا موضرب سر ال و محاسربة

 التحقرقو نسبة التلوى باا مشكوك فل صحتاا بقردر كبيرر ، و لرم يرتم  المياةالتقارير التل استندت إلياا اللانة بخصوي تحالي  

مناا .. إضافة إلت عدم إخ او بعض األسبا  الاوهرية لحدوى هذه المشكلة موضب بحث و تحلي  لغيا  العنصر العلمرل داخر  

سرة. وعلرت الررغم مرن إظارار بعرض األسربا  و توضري  دورهرا فرل تفراقم أزمرة تلروى ميراه الشرر  اللانة مما أخ  بنترائج الدرا

 2005مرارس  15ببورسعيد بتقريرر اللانرة ، إال أن أيران مرن اإلجررارات لرم يتخرذ إلزالتارا . وقررارات اللانرة الترت هركلت بتراريخ 

 كانت 44بقرار رقم 

 راير ويتم تكري  جوانب الترعة  خالل باقت السنة.عدم تكري  الترعة خالل الفترة من يناير وفب -1

 إعادة حصر الحظائر وعرح فكرة نق  هذه الحظائر إلت مكان جديد. -2

 لمعالاتاا. أسلو لعزبة اإلصالح واقتراح  الصحلدراسة مشكلة الصرف -3

 زيادة المقننات الخاصة بترعة بورسعيد. -4



إدارة  -مديريرة الزراعررة -عرداد سراالت لارا مرن الااررات )محهرة ميراة الشرر تشركي  لانرة خاصرة لمتابعرة أعمرال الترعررة وإ -5

 هرعة المسهحات(. -إدارة هئون البيئة بالمحافظة -االهغال والموارد المائية

 العلمية. األساليبالتأكيد علت إيااد ح  للق ار علت الهحالب باستخدام  -6

 سرعة تنفيذ اعمال تبهين جانبت الترعة والقاو. -7

 

إضرافة الحظائر تصرف مخلفاتاا فت ترعة بورسرعيد لم تنفذ حتت تاريخه و مازالت  2005قرارات اللانة منذ ومب  ل  مازلت 

ويساعد بشك  كبير فت نمرو الهحلرب الرذى ينرتج سرمومه يزيد الهين بلة  للصرف الصحت لعزبة اإلصالح والعز  المااورة لاا ل

-http://www.almasry) ممررررررررررررررررن كرررررررررررررررر  عررررررررررررررررا فررررررررررررررررت الفترررررررررررررررررة مررررررررررررررررن ينرررررررررررررررراير إلررررررررررررررررت ابريرررررررررررررررر 

alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=51122&IssueID=612)  ويصرريب الميرراة برائحررة عهنررة ويسرربب العديررد

وعلت رأسراا القومية والمحلية العديد من الصحف المصرية كما نشرت  ليدم ناقوس الخهرمن االمراض للمواعن البورسعيدى 

 .ت  ل فت صدر صفحتاا االول األهرام جريدة 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

مشراك  تشرغي  من أهرم ان  2008التوصيف البيئت لمحافظة بورسعيد والصادر عام  فتا واوزارة البيئة علت موقع أعلنتكما 

تتسربب فرت  والترت العصبت الاااز علت تأثير  ات توكسينات إفراز علت تعم  التت الهحالب انتشار مياة الشر  فت بورسعيد هت

 المرواد وتروافر الميراة ركرود مقر  لتكاثرهرا مناسربة  عوامر  تروافر عند بسرعة تتوالد الهحالب وهذه ةللميا والرائحة هعمال رتغي

 .المناسبة الحرارة درجات جانب إلت لااق الاو المناسب خل علت تساعد التت الع وية
 :التت يمكن ان تساهم فت ح  المشكلة ومنااالحلول هناك العديد من  واعتقد ان

  وعردم التعامر  مرب المشركلة ومنظمرات الماتمرب المردنت ضرورة االعتراف بوجود المشكلة وتكاتف االجازة الحكوميرة

 . ل وماهابه االناماليزم )وانا مالت وكله تمام وف  الف ( بمبدأ 

  شربا  ومنظمرات وئتالفرات ال التنفيرذيإيقاف كافة التعديات علت حرم الترعة فت محافظة بورسعيد بالتعاون مب الاااز

ومركرز حرابت   (/http://ifeps.org)الماتمب المدنت وعلت راساا المنظمرة الدوليرة للحفراظ علرت البيئرة واالسرتدامة 

 .(www.hcer.org) للحقوم البيئية

  علت ترعة اإلسماعيلية بكافة أنواعهك  الصرف المشحلول مباهرة ضرورة أيااد. 

  لدى المواعن. البيئلب الوعت ورف الغائب الحاضر تفعي  قانون البيئة 

 .المهالبة بمحاسبة مكاتب االستشارات البيئية المسئولة عن إعهار تقارير وهمية ألصحا  الحظائر 

  علرت يرد  فت بورسعيد وتدريبام علت كيفية إدارة األزمرةداخ  محهات تنقية المياة أعهار محاضرات وتدريبات للفنيين

 ب.متخصصين فت ماال سموم الهحال أساتذة

   الشررعير  االرز والمنرراداة بتهبيررق تقنيررة قرر

والتررت تنفررذ اآلن فررت اسررتراليا للررتخلص مررن 

فرررذ فرررت مصرررر بارررودة نوت سرررموم الهحالرررب

عن عريق البراحقين فرت معارد بحروى  عالية

حيث ان القر  ينرتج  صيانة القنوات المائية

مركبررررات فينوليررررة تقرررروم بتكسررررير سررررموم 

 الهحالب ناائيا من المياة.

 ة الشررر  فررت وقررت األزمررة لفترررة غليران ميررا

 الترأثيراتدقيقة لتانرب  20زمنية تص  إلت 

 السامة للسموم علت الصحة العامة.



فميراة الشرر  اصربحت فرت بورسرعيد خاصرة ومصرر عامرة ال تتقاعسروا عرن المهالبرة بحقروقكم البيئرة  للمواعنين وختاما أقول

التت خرجت من قلب وعق  احمد زكت او مصرهفت خلرف المحرامت  خالدةوال تنسوا هذه الكلمات التحتوى علت سموم الهحالب .....

فت فيلم ضد الحكومة .... كلنا فاسدون...ال استقنت احدا حترت بالصرمت العراجز للمرواعن قلير  الحيلرة .......أنرا ال أديرن أحردا بشرك  

ام أليسروا بشررا خهرائين مقلنرا؟ أليسروا مسبق...ولكنت أعالب المس ولين الحقيقيين عن هذه الكارثة برالمقول لسر الام واسرتاواب

 قابلين للحسا  وللعقا  مق  باقل البشر؟

 

 2011تم نشر المقالة بموقب أهرام العلمل عام 


