تلوث المياه
في مصر
األسباب والمخاوف

إيزابيل بوتومز

من أين تأتي المياه في مصر؟

كمــا يمكــن أن نــراه فــي الرســم البيانــي أعــاه ،فــإن المصــدر الرئيســي
للميــاه العذبــة فــي مصــر هــو نهــر النيــل ،وثانــي أكبــر مصــدر هــو الميــاه
الجوفيــة غيــر المتجــددة مــن مختلــف الطبقــات الجوفيــة التــي تقــع فوقهــا
مصــر.

1

المصــدر الرئيســي للميــاه العذبــة فــي مصــر ،النيــل ،يتع ـ ّرض لمســتويات
غيــر مســتدامة وعاليــة بشــكل صــادم مــن التلــوث الناتــج عــن ميــاه الصــرف
الصحــي الصناعيــة والزراعيــة والمنزليــة .وكل مصــادر التلــوث هــذه يمكــن
الوقايــة منهــا مــع الحكــم الرشــيد والبنيــة التحتيــة المناســبة ،وإنفــاذ
األنظمــة القائمــة لصالــح أفقــر الفقــراء إلــى أغنــى األغنيــاء فــي مصــر -
الذيــن ال يمكــن لهــم البقــاء علــى قيــد الحيــاة مــن دون ميــاه نظيفــة.

التلوث الصناعي
مــن خــال تقييــم المشــهد الصناعــي فــي مصــر ،يمكــن االســتنتاج أن
ميــاه الصــرف الصحــي مــن العمليــات الصناعيــة المختلفــة يمكــن أن
تحتــوي بانتظــام علــى الملوثــات مثــل األسبســتوس ،والرصــاص ،والزئبــق،
والكادميــوم ،والزرنيــخ ،والكبريــت ،والزيــوت ،والبتروكيماويــات .وكل
هــذه مــن الصعــب جــدًا ،بــل مــن المســتحيل ،فصلهــا عــن الميــاه ،ممــا
يتســبب فــي أضــرار دائمــة فــور رميهــا فــي الميــاه .عــاوة علــى ذلــك ،يمكــن
أيضــً العثــور علــى المــواد المشــعة فــي ميــاه الصــرف الصحــي ،الناتجــة
وتــؤدي المــواد المشــعة مثــل
عــن معالجــة الخاممــات وإنتــاج األســلحة،
ّ
اليورانيــوم والثوريــوم واليــود والســيزيوم والــرادون إلــى تلــوث كل مــن
الميــاه الســطحية والجوفيــة.
ومــع ذلــك ،يســتمر الملوثــون الصناعييــون بالتلويــث بــا هــوادة حتــى اآلن،
بالرغــم مــن القوانيــن التــي تنــص صراحــة أنــه ال يمكنهــم التلويــث فــوق
مســتويات معينــة .ونــرى اليــوم تلوثــً مــن دون قيــود بســبب ميــاه الصــرف
الصحــي الناتجــة عــن دباغــة الجلــود وعمليــات الصباغــة ،مصانــع التقطيــر
والســكر ،ومصانــع إنتــاج المــواد الكيميائيــة ،وصناعــة مــواد البنــاء  -بمــا
فــي ذلــك االســمنت ،وصناعــة تعليــب المــواد الغذائيــة والــورق ،ومصانــع
معالجــة لــب الخشــب ،والصناعــات الكهربائيــة (وغيرهــا الكثيــر).

وبالرغــم مــن الجــدل القائــل بــأن هنــاك حاجــة إلــى مســتوى مــن التحــرر مــن
القيــود لجلــب المســتثمرين إلعــادة بنــاء االقتصــاد فــي مصــر ،حتــى لــو أتــى
ذلــك علــى حســاب حيــاة هــؤالء الذيــن مــن المفتــرض أن يســتفيدوا مــن
التحســن االقتصــادي ،فإننــا ال يمكــن أن نجــد أن إســاءة اســتخدام المصــدر
الرئيســي للميــاه فــي مصــر مــن أجــل تحقيــق األربــاح لألقليــة التــي تتربــع
علــى السلســلة االقتصاديــة يمكــن أن يأتــي علــى حســاب التالــي:
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معانــاة المصرييــن مــن األمــراض المزمنــة والحاجــة للرعايــة الطبيــة بســبب الفشــل
الكلــوي ،1والســرطان أو فيــروس التهــاب الكبــد الوبائــي ( ١٠إلــى  ٪٢٠مــن الســكان.)2
معــدالت مرتفعــة ومســتمرة باالرتفــاع بشــكل مثيــر للقلــق ألمــراض الكلــى والفشــل
الكلــوي :مــا يقــرب مــن  ٪٣٠منهــا عــن طريــق البلهارســيا .أعلــى معــدالت البلهارســيا
المســاهمة فــي الفشــل الكلــوي فــي مصــر الســفلى والعليــا :3وهــي المناطــق ذات
األقــل إمكانيــة فــي الحصــول علــى ميــاه الشــرب المأمونــة والبنيــة التحتيــة الكافيــة
لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي .باحثــو الصحــة العامــة فــي المنيــا حــددوا ميــاه الشــرب
غيــر اآلمنــة والتعــ ّرض للمبيــدات الحشــرية كســبب ألمــراض الكلــي لــدى  ٪٧٢مــن
المرضــى.4
فقــدان الصياديــن المصرييــن لمصــادر رزقهــم ألن الســمك ال يمكــن أن يعيــش فــي
الميــاه.5
القــدر غيــر المتناســب مــن الضغــط الــذي تضعــه علــى الخدمــات البيئيــة والنظــم
اإليكولوجيــة التــي يعتمــد عليهــا  ٪٤٠مــن ســكان مصــر تحــت خــط الفقــر (الذيــن
يعيشــون علــى أقــل مــن دوالريــن فــي اليــوم) أكثــر مــن غيرهــم .وخدمــات النظــم
اإليكولوجيــة هــي "الناتــج المحلــي اإلجمالــي للفقــراء" .6هــذا االعتمــاد يتضمــن:
 القــرى و البلــدات الريفيــة علــى طــول نهــر النيــل والتــي ال ترتبــط بشــبكات الميــاهالرئيســية وتفتقــد الوســائل الكافيــة لشــراء الميــاه المعبــأة فــي زجاجــات ،وشــربها
لميــاه النهــر غيــر المعالجــة والملوثــة.
 مصــادر الغــذاء الملوثــة :األســماك والفواكــه والخضــروات المزروعــة باســتخدامالميــاه والتربــة الملوثــة.

الكلفــة اإلضافيــة علــى المزارعيــن الذيــن ال تــزال أراضيهــم ملوثــة بشــكل مســتمر وغيــر
صالحــة لالســتعمال ،باإلضافــة إلــى تلــوث الميــاه الجوفيــة ومصــادر المياه.7
فقــدان الســياحة بســبب انعــدام الوصــول اآلمــن إلــى الميــاه النظيفــة والمناطــق
المحيطــة القبيحــة.
األعبــاء اإلضافيــة لمعالجــة الميــاه الملوثــة ألنابيــب مســتخدمي الميــاه ،حيــث  ٪٩٨مــن
ميــاه الشــرب فــي مصــر تأتــي مــن النيــل ،فــي حيــن أن عــبء التلــوث ألنظمــة معالجــة
الميــاه القائمــة هــو بالفعــل ثقيــل جـدًا.8
األعبــاء اإلضافيــة علــى المزارعيــن الذيــن يضطــرون اســتخدام األســمدة للتعويــض عــن
الطمــي مــن فياضانــات النيــل فــي حــال لــم تكــن ملوثــة.9
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ـجل جهــاز شــؤون البيئــة مــا يقــارب  ١٠٢منشــأة صناعيــة تقــوم
فــي  ،٢٠٠٨سـ ّ
بتفريــغ ميــاه الصــرف الصحــي الخاصــة بهــا فــي النيــل ،إمــا مباشــرة أو مــن
خــال نظــام البلديــة .النفايــات الناتجــة عــن هــذه الصناعــات تحتــوي علــى
بعــض مــن مــواد التنظيــف ،والمعــادن الثقيلــة ،والمبيــدات األكثــر خطــورة.
هــذه الملوثــات الصناعيــة الملقــاة فــي نهــر النيــل وصلــت إلــى مســتويات
تقــارب الـــ ٤.٥طــن فــي الســنة .أمــا نســبة الملوثــات العضويــة الصناعيــة
التــي ألقيــت فــي الميــاه ،فتقــارب الـــ ٢٧٠طــن فــي اليــوم .10لكــن المعلومــات
الوحيــدة حــول انتهــاك اللوائــح مــن قبــل المنشــآت الصناعيــة تــم نشــرها
مــن  ٥ســنوات أو أكثــر ،وبالتالــي ال توجــد قواعــد بيانــات حديثة حــول المرافق
المذكــورة للتمكيــن مــن أنشــطة الرصــد واإلنفــاذ المطلوبــة.

التلوث من مياه الصرف الزراعية
والصرف الصحي المنزلي
علــى طــول وادي النيــل ،بيــن الســد العالــي فــي أســوان والقاهــرة ،هنــاك
مــا يقــارب الـــ ٤٣بلــدة و ٢٥٠٠قريــة ،يتجــاوز عــدد ســكانها الـــ ٢٠مليــون نســمة،
وجميعهــم يقومــون بتصريــف ميــاه الصــرف الصحــي والميــاه العادمــة فــي
نهــر النيــل.11
وكمؤشــر علــى مســتوى البنيــة التحتيــة التــي ال تــزال مطلوبــة فــي جميــع
أنحــاء مصــر ،وفقــً إلحصــاءات الجهــاز المركــزي للتعبئــة واإلحصــاء ،٢٠١١/٢٠١٠
فــإن  ٪٢٤.٧فقــط مــن ســكان الريــف متصلــون بنظــام صــرف صحــي ،مقارنــة
بـــ ٪٨٨فــي المناطــق الحضريــة .وأولئك "المتصلــون" ب خزانــات صرف صحي،
يقومــون فــي الغالــب بإفراغهــا فــي النيــل بالقــرب مــن مصــادر الميــاه
العذبــة ،أو علــى األرض ،حيــث يتــم تلويــث مصــدر الميــاه مــن خــال التربــة.
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بــدوره يمتــد الصــرف الصحــي الســيئ علــى ميــاه الشــرب غيــر المعالجــة،
وتظهــر اإلحصــاءات أن حوالــي  ٪٩٥.٥مــن الســكان يشــربون الميــاه غيــر
المعالجــة .12ويشــير تقريــر منظمــة الصحــة العالمــة لعــام " ،٢٠٠٨ميــاه أكثــر
أمنــً ،صحــة أفضــل" أن  ٪٥.١مــن مجمــل الوفيــات و ٪٦.٥مــن مجمــل اإلعاقــات
(األمــراض واإلصابــات) فــي الســنة تعــود إلــى الميــاه غيــر الصالحــة للشــرب،
وعــدم كفايــة مرافــق الصــرف الصحــي ،وعــدم كفايــة النظافــة وســوء إدارة
المــوارد المائيــة.

هــذا وتســهم الزراعــة بنحــو  ٪١٥مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي مصــر،
وتوظــف  ٪٣٢مــن القــوى العاملــة فــي مصــر .13فهنــاك أكثــر مــن ٨.٥مليــون
فــدان منهــا يــزرع
فــدان مــن األراضــي المتاحــة للزراعــة حــول مصــرّ ٥٢١٠٠٠ ،
بالمحاصيــل علــى طــول نهــر النيــل .14وكانــت الزراعــة مســؤولة عــن ٪٨٦.٣٨
مــن إجمالــي ســحب الميــاه العذبــة فــي جميــع أنحــاء مصــر فــي عــام ٢٠٠٠15
ويتــم إرجــاع  ٢.٩مليــار متــر مكعــب مــن ميــاه الصــرف المحملــة باألســمدة
والمبيــدات والمــواد العضويــة إلــى النيــل ســنويا نحــو أعلــى النهــر مــن
القاهــرة نتيجــة لذلــك .وفــي كثيــر مــن األحيــان ،يحمــل الجريــان الســطحي
مــن الحقــول الزراعيــة بســبب الــري واألمطــار المــواد العضويــة ،واألســمدة
الكيماويــة ،والمبيــدات ،التــي تذهــب مباشــرة إلــى المصــارف التــي يتــم
توجيههــا مــرة اخــرى إلــى النهــر .أمــا المكونــات الرئيســية لألســمدة ،،فهــي
الفوســفات والنتــرات واألمونيــوم ،والتــي تلــوث النهــر بســبب التخثــث ،ممــا
يهــدد الحيــاة البحريــة .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن المبيــدات الحشــرية غيــر
القانونيــة ولكــن غيــر المنظمــة مثــل الــدي دي تــي ،يتــم اســتخدامها فــي
جميــع أنحــاء مصــر ،وهــي تؤثــر علــى الجهــاز العصبــي وخصوبــة األســماك
والطيــور والثدييــات والبشــر .وتتســرب هــذه المــواد الكيميائيــة إلــى باطــن
األرض حيــث تــؤدي إلــى تلويــث مكونــات الميــاه الجوفيــة والمجــرى إلــى
النهــر.
مــن الواضــح أن الزراعــة فــي مصــر هــي فــي صميــم تقاطــع القضايــا الهامــة
جـدًا والمتعلقــة بالميــاه فــي مصــر :االســتخدام الكبيــر للميــاه العذبــة فــي
الزراعــة ،تلــوث نهــر النيــل مــن الجريــان الســطحي لميــاه الصــرف الصحــي
الملوثــة بالمبيــدات واألســمدة ،والقــدرة علــى الحفــاظ علــى ســبل العيــش
لجــزء كبيــر مــن الســكان المعتمديــن علــى الزراعــة ،واألمــن الغذائــي لمصــر
ككل.
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هــذه التقاطعــات ،التــي نــرى أنهــا جــزء ال يتجــزأ علــى االطــاق مــن األمــن
المائــي والغذائــي فــي مصــر ،تدعــو إلــى االعتــراف بــأن أزمــة ميــاه تلــوح فــي
األفــق ،وإلــى الشــروع فــي اتخــاذ التدابيــر الوافيــة حــاالً.

شح المياه
متوســطنصيــب الفــرد مــن توافــر الميــاه العذبــة فــي مصر هو فــي انخفاض
ّ
مطــرد ،مــن حوالــي  ١٨٩٣متــر مكعــب ســنويًا فــي عــام  ١٩٥٩إلــى حوالــي
المرجــح أن
 ٩٠٠متــر مكعــب فــي  ،٢٠٠٠إلــى  ٧٠٠متــر مكعــب فــي  .٢٠١٢16ومــن
ّ
ينمــو عــدد ســكانها  ،وفقــً لتوقعــات الحكومــة ،مــن  80مليــون اليــوم إلــى
 ٩٨.٧مليونــً فــي عــام  .٢٠٢٥ووفقــً لــوزارة المــوارد المائيــة والــري ،فــإن مصــر
بحاجــة إلــى  ٪٢٠أكثــر مــن الميــاه بحلــول  ،٢٠٢٠ولكــن مصــر تســتخدم حاليــً
 ٪١٢٧مــن مواردهــا المائيــة ،17ممــا يعنــي أن مصــر تســتورد  ٪٢٧مــن مياههــا
مــن خــال اســتخدام المــواد الغذائيــة وغيرهــا مــن المنتجــات المســتوردة؛ و
بحلــول عــام  ٢٠٢٠قــد تبــدأ باســتخدام  .٪١٤٧وتقــول األمــم المتحــدة اليــوم أن
مصــر يمكــن أن تتحــول إلــى دولــة شــحيحة الميــاه شــحيحة بحلــول .٢٠٢٥
الضغــوط اإلضافيــة تشــمل "الكثافــة الســكانية الضخمــة وشــبكة األنابيــب
تــؤدي إلــى خســارة ضخمــة فــي الميــاه فــي شــبكة المدينــة،
المتهالكــة
ّ
تصــل إلــى ٣٤ـ ٪٣٥مــن إجمالــي الـــ ٧٩١متــر مكعــب في الســنة ،والتــي إن تم
إنقاذهــا يمكنهــا أن توفــر ميــاه الشــرب العذبــة لـــ ١١مليــون نســمة إضافيــة.17
هــذا المزيــج مــن نــدرة الميــاه وتلــوث مصــادر الميــاه المتاحــة ،يمكــن أن
يكــون واحــدًا مــن أســوأ أزمــات المــوارد التــي تواجــه مصــر.
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مــن بيــن ثــاث مجموعــات مــن الملوثيــن ،نعتبــر أن الصناعــة لديهــا أقــل
قــدر مــن التبريريــات .فهــي ال تملــك القــدرة علــى تشــغيل المنشــآت
الصناعيــة وفقــً للقانــون فحســب ،مــن خــال إدخــال التكاليــف فــي ســعر
المنتــج ،ولكنهــا كشــركات عاملــة فــي مصــر ،ينبغــي أن تحتــرم القوانيــن
المنصــوص عليهــا ،إلحــداث تــوازن بيــن المكاســب االقتصاديــة والحفــاظ
علــى المــوارد ،واألخــذ بعيــن االعتبــار كيــف أن أفعالهــم تؤثــر علــى النــاس
والبيئــة خــارج منشــآتها.
وفــي حــال اكتشــاف مختبــر تحليــل الميــاه خرقــً للقوانيــن ،فــإن وزارة
الداخليــة هــي المســؤولة عــن فــرض لوائــح التلــوث وأخــذ اإلجــراءات الالزمــة
ضــد المؤسســات المخالفــة .وباإلشــارة إلــى مــدى التلــوث واالنتهــاكات التــي
قــد يتســبب بهــا ،فإننــا نتســاءل عــن المصالــح التــي ســمحت بهــذه الفجــوة
فــي اإلنفــاذ ،علــى حســاب إعطــاء األولويــة لصحــة الشــعب المصــري والبيئــة
التــي يعتمــد عليهــا.
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