مصر والنھضة االقتصادية
 - ١الثروة السمكية في مصر
دكتور مھندس  /محمد الحسيني إسماعيل
تعتبر الثروة السمكية في مصر واحدة من أھم مصادر الدخل القومي  ،وكذلك تعتبر مصدر
من مصادر البروتين اآلمن والذي يوفر اإلحتياجات الغذائية داخليا وينمي صناعات أخرى
بجانبه  .وتشغل المصايد السمكية في مصر مساحات شاسعة تزيد على  ١٣مليون فدان
)حوالي  ٥٥ألف كيلومتر مربع (  ،وبما يعادل قرابة  %١٥٠من األرض الزراعية بھا ،
)الفدان =  ٧٠ × ٦٠متر =  ٤٢٠٠متر مربع (  .وتتنوع ھذه المصادر بحسب طبيعتھا ،
فمنھا البحار  ،كالبحرين األحمر و المتوسط  ،ومنھا البحيرات  ،ومنھا أيضا ً مصادر المياه
العذبة وتشتمل على نھر النيل بفرعيه والترع والمصارف  .وإذا كانت المصادر السابقة مصادر
طبيعية  ،فإن اإلنسان استحدث أخرى اصطناعية كبحيرة ناصر وبحيرة الريان  ،ھذا باإلضافة
إلى المزارع السمكية الموجودة في أنحاء مختلفة من مصر .
بداية يجب تبني مشروع وضع خريطة للمصايد السمكية وقيام المعھد القومي لعلوم البحار
والمصايد بعمل مسح لشواطئ البحرين المتوسط واألحمر لرسم خريطة للمصايد السمكية
الستكشاف مناطق صيد جديدة على أعماق مختلفة  ،وتقدير المخزون السمكي الحالي  ،ورفع
إمكانيات الصيد المتاحة لزيادة عرض األسماك في األسواق  .وفيما يلي نعرض للمصايد
السمكية .
البحر األحمر
تبلغ المساحة الصالحة للصيد في البحر األحمر ) ( ٤٫٤مليون فدان  ،وتمتد شواطئھا بطول
ألف كيلو متر .
البحر األبيض المتوسط
تبلغ المساحة الصالحة للصيد في البحر المتوسط قرابة )  ( ٦٫٨مليون فدان وتمتد شواطئھا
بطول ألف كيلو متر .

بحيرات مصر وإنتاجھا التقريبي من السمك في التالي :
بحيرات مصر ھي مجموعة البحيرات التي توجد في مصر ويبلغ عددھا  ١١بحيرة  .ولھا
أھمية إقتصادية كبرى كمصدر ھام للثروة السمكية وللملح وتأتي كالنحو التالي :

١

 .١بحيرة إدكو  :يبلغ انتاجھا السنوي  ١٠٣٣٦ :طن من األسماك .
 .٢بحيرة المنزلة  :يبلغ انتاجھا السنوي  ٥٨٤٠٠ :طن من األسماك  ) .أكبر البحيرات
الطبيعية  ،ويبلغ مساحتھا  ١٣٦٠كم ، ٢أي حوالي ربع مساحة بحيرة ناصر  ،وبالرغم من
ذلك فإنھا تنتج حوالي ثالثة أضعاف إنتاج بحيرة ناصر (
 .٣بحيرة البرلس  :يبلغ انتاجھا السنوي  ٥٩٧٨٥طن من األسماك ) .ثاني أكبر البحيرات
ومسحتھا ٤٦٠كم ، ٢أي أقل من عشر مساحة بحيرة ناصر  ،وبالرغم من ذلك فإنھا تنتج
حوالي ثالثة أضعاف إنتاج بحيرة ناصر (
 .٤بحيرة مريوط  :ويبلغ انتاجھا السنوي  ٥٣٠٣طن من األسماك.
 .٥بحيرة البردويل  :بحيرة البردويل ھى ثانى أكبر بحيرات مصر بعد بحيرة المنزلة وقبل
بحيرة البرلس حيث تبغ مساحتھا  ١٦٥ألف فدان  .وتقع في محافظة شمال سيناء .ويبلغ
انتاجھا السنوي  ٣١٠٠طن من األسماك .
 .٦بحيرة بور فؤاد  :ويبلغ انتاجھا السنوي  ١٩٠طن من األسماك.
 .٧بحيرة المرة والتمساح  :ويبلغ انتاجھما السنوي  ٥٦٦٩طن من األسماك .
 .٨بحيرة قارون )مياه عذبة(  :ويبلغ انتاجھا السنوي  ١٩٢٥طن من األسماك.
 .٩بحيرة الريان )مياه شبه عذبة(  :ويبلغ انتاجھا السنوي  ١٢٣١طن من األسماك) .وتقع في
الجزء الجنوبي الغربي لمحافظة الفيوم بالصحراء الغربية على بعد  ٢٥كيلو مترا جنوب
مدينة الفيوم (
٢
 .١٠بحيرة ناصر )مياه عذبة(  :مساحتھا حوالي  ٥٢٥٠كم  ،ويبلغ انتاجھا السنوي
 ٢٢٣٧١ـ  ٢٦٠٠٠طن من األسماك  ،وممكن أن يزيد إلى  ٨٠،٠٠٠طن في حالة زيادة
عدد مفرخات األسماك وانشاء مواني للصيد ملحقة بمصانع تلج وثالجات وعمل مصانع
لتصنيع وتعليب األسماك .ومن أشھر األسماك في البحيرة السمك البلطي النيلي  ،كما يلزم
إدخال أصناف جديدة من السمك .
 .١١مفيض توشكي )مياه عذبة(  :ويبلغ انتاجه السنوي  ٢٥٠٠طن من األسماك.
وكما نرى فإن لدينا إحدي عشرة بحيرة عمالقة وبحران في الشمال )األبيض( والشرق ) األحمر
( ونھر طوله )  ( ١٥٠٠كيلو مترا وكلھا بيئة صالحة لالستغالل السمكي  ،ال ننتج منھا حاليا ،
على أحسن تقدير  ،سوى ) (١٫١مليون طن فقط ونستورد أكثر من ) ربع ( مليون طن من
األسماك الرديئة  .وبكل أسف  ،فإن كل ھذه الثروات الھائلة تعاني من االنفالت األمني بعد أن
ضربھا كل أنواع التلوث والصيد الجائر .
وقد فشلت جھود كل مراكز األبحاث المائية والثروة السمكية المنتشرة في بالدنا من إنقاذ ھذه
البحيرات وتحويلھا الي مواقع انتاج أسماك تكفي كل سكان مصر  .فمعظم البحيرات بدأت
تتقلص بسبب اعتداءات التجفيف  ،فقد تقلصت علي سبيل المثال بحيرة المنزلة العمالقة من
) ( ٧٥٠ألف فدان عام  ٥٦لتصل الي )  ( ١٢٥ألف فدان عام  ٩٤وضاع منھا )  ( ٦٢٥ألف
فدان تم تجفيفھا بوحشية كان يمكن أن تغطي كل طلبات مصر من األسماك ..
وإذا كان ھذا الجور قد حدث في بحيرة واحدة فإن التقارير تؤكد تعرض كل بحيرات مصر لھذا
المصير دون أي تحذير من قوانين أو عقوبات  .كما أكدت األبحاث أيضا ارتفاع نسب التلوث في
٢

مياه بعض ھذه البحيرات والتغيرات البيئية مما أدي الي انخفاض ملوحة ھذه البحيرات وبالتالي
نقص انتاج األسماك بھا .
وقد كشفت بعض التقارير ان بحيرة المنزلة تحتوي علي أمالح الزئبق والزنك في مياھھا
وأسماكھا بنسب عالية مما يتسبب في موت الكثير منھا وإصابة الباقي بالتسمم  .وقد احتلت
المنزلة المركز األول في التسبب باصابات المصريين بمرض الكبد بنسبة تفوق . %٥
ھذا وقد أجريت دراسة علي  ٢٦٠عينه من االسماك المختلفة تم تجميعھا من أماكن مختلفة من
مصر )سوق مدينة الزقازيق  ،وبحيرة المنزلة  ،ونھر النيل عند كفر الزيات  ،وبحيره ناصر(
أتضح ان عينات بحيره ناصر احتوت على اقل تركيز في الرصاص إما اسماك البلطي
والقرموط التي تم فحصھا من بحيره المنزله قد سجلت أعلى نسبه تلوث في الزئبق والذي قد
يعزى إلى استقبال ھذه البحيرة لنسبة عالية من الملوثات ) صرف زراعي وصناعي ( والمحتوي
على نسبه عالية من ھذا المعدن من خالل العديد من المصارف المنتشرة في الدلتا .
وتتعرض بحيرات التمساح والمرة لكميات مخيفة من الصرف الصحي والزراعي الذي
يصل إليھا دون معالجة بما تحمله من مبيدات حشرية وھرمونات مما ھدد بحيرات التمساح
والمرة والمنزلة والتي تعتبر المصادر الرئيسية لألسماك التي تغزي العاصمة بالذات ..
وقد رصدت الھيئة العامة لمشروعات الصرف باالسماعيلية  ٢٠مصرفا تلقي مخلفاتھا في
التمساح والمرة والمنزلة  ،كما كشفت عن وجود محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي والتي
يحظر استخدام المياه الناتجة منھا ومع ذلك فإنھا تصب في بحيرتي التمساح والمنزلة مما سبب
زيادة نسبة غاز كبريتيد الھيدروجين القاتل في المياه  ..وطالبت التقارير بتشكيل لجنة من
محافظة االسماعيلية وھيئة قناة السويس والري والزراعة والبيئة إللغاء ھذه المصبات ولم تسفر
التقارير عن شيء .
كما سجلت البحوث أيضا ضربات موجعة لبحيرة إدكو في الصيد الجائر  ،حيث يتم الصيد بشباك
اسمھا الشبت وھي غزول ضيقة جدا تصيد كل أحجام األسماك حتي الزريعة وتحرم البحيرة منھا
وتقضي علي الثروة السمكية فيھا  ،حيث تقضي علي األمھات والزريعة معا  .كما رصدت
البحوث أيضا مجموعة من الصيادين يلبسون بدل الغطس ويغطسون في قاع البحيرة
ويستخدمون غزوا مخالفة لصيد الزريعة وبيعھا الي المزارع السمكية بأثمان تصل الي١٣٠جنيھا
لكل ألف زريعة .ومازالت كل التقارير تصرخ مطالبة بإنقاذ البحيرات المصرية من المشكالت
الثالث التجفيف والتلوث والصيد الجائر ولكن أحدا ال يسمع وال يري وال يتكلم .
ومن المشاريع الشبابية الواعدة سريعة العائد  " :مشروع إنتاج سمكي للشباب " مقدم
من كلية الزراعة ـ قسم اإلنتاج الحيواني ـ بجامعة األسكندرية  ،والباحث الرئيسي فيه أ.د .عبد
العزيز نور  .ويھدف ھذا المشروع إلى إنتاج مليون طن من األسماك في األقفاص الشبكية النيلية
العائمة وھي مصنعة من إمكانيات محلية بتكاليف زھيدة جدا  .ومن ھذه األسماك " المبروك
الفضي " وھي سمكة ال تأكل أي علف صناعي  ،بل تأكل الھوائم الخضراء الموجودة في المياه (
 .والصور التالية تبين سمك المبروك الفضي وأقفاص النيل الشبكية العائمة  ،التي أصدر رئيس
٣

الوزراء في ذلك الوقت ) أحمد نظيف  /نزيل سجن طره في الوقت الحاضر ( قرار بإيقافھا سنة
 ٢٠٠٥لحساب مافيا استيراد أسماك الشاخورة والسردين واألسماك الرديئة من الخارج ) لقد
كانت مؤامرة لتجويع شعب مصر (  .وكل قفص يمكن أن ينتج  ٣أطنان من السمك قيمتھم حوالي
 ٣٠الف جنيه  .وبتعميم ھذه التجربة يمكن أن تنخفض سعر السمك بدرجة كبيرة جدا .

أقفاص النيل المستخدمة في تربية األسماك

سمك المبروك الفضي

والصور التالية تبين عملية إنتاج الذريعة ونقلھا إلى مناطق تكاثرھا  .ويتم إنتاج الذريعة
بحقن األمھات والذكور بمستخلص النخامية لكي يحفز إنضاج البيض والسائل المنوي للذكر ،
ليتم خلطھم بعد بفترة معينة في أواني من البالستك  ،ثم ينقلوا إلى أحواض تحضين صغيرة ،
وبعد فقس البيض يتم نقل الفقس إلى أحواض تحضين أكبر إلى أن تنموا إلى حجم معين  ،ثم
يتم نقلھا بعد ذلك في عبوات بھا مياه إلى المزارع السمكية أو إطالقھا في أماكن تعايشھا .

أحواض التحضين التي يفقس فيھا البيض

عملية حقن األنثى والذكر بمحفزات نخامية

٤

والشكل التالي يبين عملية نقل الذريعة إلى المزارع السمكية أو أماكن معيشتھا في البحيرات
وخالفه .

عملية إنتاج ونقل الذريعة للمزارع السمكية وألماكن نموھا
وأخيرا سوف نلقي الضوء على أحد الكوارث التي تھدد بانقراض الثروة السمكية في بحيرة
ناصر  ،لما لھا من أھمية اقتصادية كبرى بالنسبة لالقتصاد المصري .

*************
السد العالي  /وبحيرة ناصر
بحيرة ناصر ھي أكبر بحيرة صناعية في العالم ،تقع في جنوب مصر جنوب مدينة أسوان
 ،وشمال السودان .واسم بحيرة ناصر يطلق علي الجزء األكبر الذي يقع داخل حدود مصر
ويمثل  %٨٣من المساحة الكلية للبحيرة أما الجزء المتبقي الواقع داخل حدود السودان فيطلق
عليه اسم بحيرة النوبة  .ومواصفات البحيرة تأتي على النحو التالي :
•

طول البحيرة  ٥٠٠كيلو متر  .ويصل طول الجزء الواقع داخل حدود مصر حوالي
 ٤٠٠كيلو مترا .

٥

•
•
•
•
•
•

مساحة البحيرة حوالي  ٥٢٥٠كيلومتر مربع  .وقد أدت بحيرة ناصر خلف السد  ،إلى
تشريد أكثر من  ١٠٠،٠٠٠شخص .
متوسط عرض البحيرة  ١٢كيلو متر.
أقصى عرض للبحيرة  ٣٥كيلومتر وھو بالقرب من مدار السرطان.
سعة التخزين الكلية  ١٦٢مليار متر مكعب.
سعة التخزين الميت  ٣٢مليار متر مكعب.
عمقھا  ١٨٠متر ) ٥٩٠قدم ( .

ويتم تصريف المياه الزائدة عن منسوب ٠٠و ١٧٨متر في بحيرة ناصر إلى المنخفض الطبيعى
المعروف بمنخفض توشكى غرب النيل عن طريق قناة موصلة بين بحيرة ناصر ومنخفض
توشكى عبر خور توشكى  .والمواصفات الھيدروليكية لقطاع القناة كما يلى  :طول القناة ٢٢
كيلو متر  /عرض القاع عند المأخذ  ٧٥٠متر  /عرض القاع عند النھاية  ٢٧٥متر  /منسوب
القاع عند المأخذ  ١٧٨متر  /انحدار القاع  ١٥سم/كم  /أقصى تصرف للقناة  ٢٥٠مليون متر
مكعب في اليوم .

بعض صور السد العالي

٦

وكما نالحظ من خرائط األقمار الصناعية التالية ؛ أن مفيض توشكا يقع خلف السد  ،وھو ما
يعني أنه ال عالقة له باندفاع مياه السد إلى األمام في اتجاه الوادي  ،في حالة ضرب السد
بالقنابل النووية  ،وھو ما يھددنا به العدو الصھيوني  !!..ھذا إلى جانب أن منسوب قاع قناة
خور توشكى  ١٧٨متر .

Toshka Lakes

خور توشكى

ويبلغ عدد صيادي بحيرة ناصر  ١٠آالف شخص علي  ٣آالف مركب  ،يتھددھم خطر التھام
التماسيح لھم والتي تھددھم ليل نھار  .ويبلغ عدد تماسيح البحيرة ما يقرب من  ١٠٠ألف تمساح
بعد أن وقعت مصر على اتفاقية سايتس ) ) (CITESاختصار لالسم المطول  :اتفاقية حظر
االتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المھددة باالنقراض :
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
)Fauna and Flora
والتي جعلت من بحيرة ناصر محمية طبيعية للتماسيح النيلية  ،لكي تلتھم التماسيح حوالي
) (٧٠ألف طن من األسماك سنويا مما يھدد الثروة السمكية باالنقراض  ،وال تستطيع مصر
القيام بصيد التماسيح  ،وھكذا ؛ أصبحت البحيرة مرتعا خصبا للتماسيح لتتكاثر بشكل متوحش ال
يحد من تكاثرھا أي نوع من الحيوانات األخرى أو الطيور التي تحقق التوازن البيئي معھا  ،بأكل
٧

أو إتالف بيضھا  !!..وفي دارسة اعدتھا وزارة البيئة اشارت الي ان  %٦٠من التماسيح تعتمد
في غذائھا علي االسماك خاصة القراميط والشال مما يھدد بانقراض ھذه األنواع .
وقد تقدم النائب عادل حامد ـ في البرلمان السابق ـ بسؤال إلى الدكتور أحمد نظيف والدكتور
محمد نصر وزير الري والموارد المائية  ،حول التھديد الذي يھدد الثروة السمكية في مصر،
نتيجة التھام تماسيح بحيرة ناصر ما يقرب من  ٧٠ألف طن سمك تقريبًا سنويًا  ،مما يعني
التھامھا كمية تزيد على أكثر من ضعف كميات الصيادين سنويًا من األسماك  .كما وإنھا تقوم
بمھاجمة بوابات السد العالي  .وقد اكدت الدراسة ان التماسيح تعوق عملية الصيد في البحيرة
بتدميرھا شباك الصيادين وتھدد حياتھم خاصة عندما يھاجم الصيادون أعشاش التماسيح التي
تخرج للدفاع عن النفس .
وفي أبريل  ٢٠٠٩أعلنت مصر أنه تمت الموافقة من قبل ھيئة سايتس الدولية أو التجارة
الدولية في اجتماعھا المنعقد في الدوحة علي نقل تماسيح البحيرة من القائمة األولي ) التي
تحظر صيدھا ( إلي القائمة الثانية مما يعطي مصر الحق في اصطياد نسبة من اعدادھا  .ولكن
لم يتم اإلعالن عن ھذه النسبة  ،كما لم نسمع عن اإلجراءات المناسبة الستثمار ھذه النسبة .

صورة من األقمار الصناعية لبحيرة ناصر تبين أنه يمكن يمكن استقطاع أجزاء عرضية كثيرة من البحيرة
إلنشاء مزارع فيھا لتربية التماسيح واالستفادة منھا اقنصاديا

٨

والشكل السابق يبين صورة من األقمار الصناعية لبحيرة ناصر تبين أنه يمكن يمكن استقطاع
أجزاء عرضية كثيرة من البحيرة وجعلھا مزارع للتماسيح واالستفادة منھا اقتصاديا  ،بخلق
صناعة جديدة وھي دباغة جلود التماسيح  ،وسيفتح ذلك آفاقا جديدة لتصدير ھذا النوع من
الصناعة كما سيساعد ھذا في ايجاد فرص عمل كبيرة للشباب  .وبديھي لن يتم ھذا إال بشرط
وجود شركات متخصصة في اصطياد التماسيح وتملك عمالة ماھرة وقدرات على سلخ جلد
التمساح وحفظه بأسلوب صحيح حتي ال تكون ھناك عيوب في عملية السلخ مما يفقد المنتج قيمته
ويقلل من سعره .

*************
صور تماسيح بحيرة ناصر
التي أوشكت على القضاء على الثروة السمكية في البحيرة

٩

١٠

وھكذا يمكن االستفادة من األعداد الضخمة للتماسيح بإنشاء مدابغ على طول البحيرة ) حوالي
 ٤٠٠كم داخل الحدود المصرية ( لالستفادة من تضخم أعدادھا  ،كما يمكن التوسع في عمل
المزارع الخاصة بالتماسيح  ،وتستغرق عملية دبغ جلد التمساح الخام وتحويله إلى جلد خال
من الشوائب وقابل لالستعمال قرابة الشھر .
وتعتبر جلود التماسيح رمزا للترف واألناقة والملمس الراقي  ،ويحتاج صنع حقيبة واحدة ،
مثل حقيبة » بيركين « لھيرميس  ،إلى جلود حوالي ثالثة تماسيح من الحجم الصغير  ،كل
واحد منھا يقدر ب ٣٠٠دوالر اميركي ،فيما قد يصل سعر الحقيبة في األسواق إلى ٤٥٫٠٠٠
دوالر )  ٤٥ألف دوالر ( .
ھذا إلى جانب أنه يجوز أكل لحوم التماسيح لكونھا من الحيوانات البحرية حتى ولو كانت دورة
حياتھا متعلقة بالبر ،ووجود فتوى دينية تبيح أكل لحمھا لعموم اآلية الدالة على أن صيد البحر
حالل  ،وﷲ أعلم  .وفي بريطانيا تم إنشاء أول مزرعة لتربية التماسيح !..وتقول صحيفة
بريطانية إن ھذه المزرعة يمكن أن تمطر صاحبھا بالذھب  .الرتفاع سعر لحم التماسيح .

*************
صور من الثروة السمكية في بحيرة ناصر قبل التوقيع
على معاھدة سايتس لحماية تماسيح البحيرة

١١
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أحجام أسماك بحيرة ناصر قبل أن يتدخل الغرب ويفرض على مصر التوقيع على اتفاقية ) سايتس ( الدولية
التي تمنع اصطياد التماسيح وتجعل من بحيرة ناصر محمية طبيعية للتماسيح تحت دعوى أن التماسيح مھددة
بخطر االنقراض !! لتتوحش التماسيح ويزداد أعدادھا بدرجة ھائلة تكاد تقضي اآلن على الثروة السمكية في
البحيرة تماما !!

*************
سياحة التماسيح
وأخيرا ؛ يمكن دراسة تربية التماسيح داخل أماكن محددة ببحيرة ناصر خلف السد العالي
جنوب الوادي الستغاللھا في السياحة من خالل عرضھا في أقفاص معدة لذلك بالفنادق
والمزارات السياحية وترتيب زيارات سياحية ألماكن تربيتھا داخل البحيرة .وكذا االتجار
المشروع لھذه التماسيح .

١٣

*************
• الخالصة :
لقد استعرضنا معا الثروة السمكية في مصر ومشاكلھا  ،وھي ثروة واعدة جدا  ،يمكننا
بنفقات بسيطة حل مشكالھا  ،وبالتالي نغطي احتياجات مصر الغذائية بالكامل في شھور قليلة ،
وبفائض محترم يمكننا تصديره إلى الدول العربية وإلى الخارج  ،كما يمكننا خلق صناعات جديدة

١٤

مثل دباغة جلود التماسيح وتصدير لحومھا للخارج  ،وإضافة سياحات جديدة مستحدثة في مصر
 ،وخلق آالف من فرص العمل لشبابنا في الفترة القادمة .

*************
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