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1. Abstract 
Water pollution is a chronic crisis in Sudan that is rarely researched. However, it is 
combined with scarcity, disputes and uncertainity. In The current paper we introduce 
its concepts with emphasis on the growing problems of pollution combined with 
scarcity. A Case study of the growing problem of pollution is introduced and analyzed 
using economic parameters.  
 

  مقدمة . 2
االت  ال من مج ن مج ا م ا فم ى فھو عنصر أساسى للحیاة یدخل فى جمیع قطاعاتھ جعل هللا من الماء كل شئ حّ

ة اوقد تصاعد . نباتى إال وللماء دور أساسى فیھ المجتمع اإلنسانى والحیوانى وال ھتمام العالم بأمر الموارد المائی
ة  تجابة طبیعی یة كإس ود الماض الل العق حة خ صورة واض ور ب ات التط ة ومتطلب سكانى العالی و ال دالت النم لمع

. والتنمیة والتغیرات المناخیة والعوامل الطبیعیة والممارسات البشریة والملوثات باشكالھا المختلفة من جھة ثانیة 
ة  كما أن الساحة الدولیة تضج بالمؤتمرات والدوریات وورش العمل والمؤلفات التى تدور فى فلك الموارد المائی

ة تحظى ھ دول المتقدم ى ال ة وف ضایا الموارد المائی ة لق ذا بجانب المعاھد والجامعات التى أفردت مساحات ھائل
ن نقول أن قضیة المیاه أالبحوث العلمیة فى مجاالت المیاه بأكبر قسط من المیزانیات المخصصة للبحوث ویكفى 

رة عن مثلث أضالعھ ھى الحرب القادمة من اجل المیاه عباومشكلة . الیوم والغد وقضیة بقاء أو فناء ھى قضیة 
حّ المیاه تلوث المیاه المیاه و ُ ن ) م .3 .2(وقد تنبأ العلماء بأن عام . وندرة وش ھو العام الذى ستندلع فیھ الحرب م

ُطلق على عام . أجل المیاه  حّ فقد اصبح العالم فعالً یُعانى منھ وقد أ ُ  ملیونان عام المیاه وُوجد أن) م3 . .2(أما الش
ً فى العالم أما مشكلة التلوث فھى قضیة بذاتھا وفى إعتقادنا انھا ترتبط بكل من قضّیتى . من البشر یتحرقون عطشا

سانى أو  الح لإلستخدام االن ر ص اء غی وث ھو م ّ اء المل اأن الم درة وبم ى الن د ف ّح إذ أن التلوث لھ ی الحرب والشُ
ن الحیوانى والنباتى بالتالى ھذا یساھم فى ت قلیص كمیة المیاه المتاحة لإلستخدام ومن جھة أخرى فإن الصراع م

ة أجل الماء أساسھ التبؤاءت بأن نقطة المیاه ستصبح أغلى من نقطة البت ة القادم ضیة . رول فى األعوام القلیل الق
ة" تلوث"ولكلمة . المحورة أو نقطة اإل رتكاز ھى تلوث المیاه  ى فى نفوسنا نحن ابناء الدول النامی الم العرب  والع

وقع یختلف عن وقعھا فى نفوس أبناء الدول الصناعیة فمع إقتناعنا التام بأن التلوث ھو أحد أخطر ظواھر العصر 
ن  ً م درا اھرة ق ذه الظ صدى لھ ن یت ً ما یصادف م الحدیث إال اننا نجھل مدى الخطر والعمق لھذه الظاھرة وكثیرا

ً ما یُوصم  مشكلة التلوث من المشكالت التى و. بالتشاؤم وتشویھ صورة الحیاه الجمیلة الالمباالة بین القراء وغالبا
و م التل ائق عن حج ات والحق وفیر المعلوم ا أن ت ث تاتى فى المؤخرة فى قائمة األولیات بالنسبة للدول النامیة كم

ص. یعتبر خرق فاضح ألسرار الدولة  الم ال ام لذا فالمواطن یعتقد أن مشكلة التلوث ھى مشكلة الع ى المق ناعى ف
ً لھذا االعتقاد فظاھرة التلوث بغض النظر  . 2االول ومشكلتنا فى المقام الثانى أو الثالث ولكن الحقیقة منافیة تماما

ً عن المتسبب فیھا تكتسب بإطراد أبعاد عالمیة واالمر یعنى األ أما تلوث المیاه فیرتبط بتلوث الھواء . كثر تضررا
ى تلوث الھواء من خالل الرذاذ المتطایر من شواطئ البحار والمحیطات الملوثة أما حیث أن تلوث الماء یتسبب ف
ن األ ر م ة فیعتب وث الترب وتل سیة لتل صوص سباب الرئی ى وجھ الخ ة عل اه الجوفی اء . ث المی الم الم د الع د فق وق

 أن ما یتناولھ البشر سیة حیث ذكرییورى تكاتشنو أشھر علماء المغنطذ السبعینات على حد قول العالم الطبیعى من
ة . 3اآلن ھو ماء میت إذ تنعدم فیھ صفات الماء الطبیعى  أما أكثر الشعوب معاناة فھى بال جدل الشعوب األفریقی

فارقة یعانون من أمراض من األ% .5حیث أنھا تأتى فى المرتبة األخیرة من حیث توفر الخدمات المائیة كما أن 
ین  العالناتناول و.سببھا نقص المیاه  قات المتداخلة بین البیئة واالقتصاد والتنمیة حیث ان ھناك روابط قویة بین ب

ا التنمیة الصناعیة والتى التخضع للتقییم البیئى  شاكل . ]EIA[التنمیة وتلوث البیئة خصوصً بعض الم وتعرض ل
ُعید للحیاه بعد جھود و) الراین (البیئة العالمیة والتى أھمھا موت بعض االنھار فى العالم بسبب التلوث مثل  الذى أ
صل األول ھ الف ا إحتوى علی ِبل المسئولین وھذ ا بإختصار م شكلة . عظیمة من ق اول م د تن ث فق صل الثال ا الف أم

سوق (التلوث وربطھا باإلقتصاد بما عُرف  ى ) بمشكلة فشل ال صادیة ف ات اإلقت بعض النظری م التعرض ل د ت وق
 ھى االقرب للتنفیذ فى السودان من رصیفتھا نرى أن نظریة النور بیجوكیفیة التعامل مع التلوث بصورة عامة و

ى ال ت ضرر والت ى ال ناسب الیابانیة الغارقة فى المثالیة واالخرى التى تدعو للتفاوض بین المتضرر والمتسبب ف
لوث لیس فى لى حقیقة أن السودان یُعانى فعالً من التإتوصل نمن السرد الوصفى و. بالطبع مع قطر مثل السودان 

عرض للخطر أكثر أخیھ الذى یسكن فى مكان . میاه النیل فقط بل وصل االمر الى المیاه الجوفیة  ُ وھناك مواطن م
اه  ن خدمات المی صرف . آخر بحیث یتوفر لھ قدر م ة ال ك بنی اه وتھال راء شبكات ومواسیر المی ووجدت أن إھت

ة الصحى والفضالت اإلنسانیة التى تحتوى على أخطر أنوا وعى ) E.COLI(ع الدیدان القولونی دم ال ب إنع بجان
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ضیة  ة ق صورة قوی دعم ب واحى ت ذه الن ل ھ الصحى والبیئى الذى یتمتع بھ السواد االعظم من الشعب السودانى ك
ط قوى ناتناولووقد تم إثبات الفرضین االول والثانى  تلوث المیاه اك راب دنا أن ھن اه وج  عالقة التنمیة بتلوث المی

شاطات التنمویة وبین تلوث المیاه كما أن ھناك غیاب تام للرقابة على ھذه النشاطات وآثارھا البیئیة خاصة بین الن
ق االساسیة وت. القوانین التى تمنع تلوث المیاه على الموارد المائیة بالرغم من وجود  لوث المیاه یعتبر من العوائ

ى اإل سھفى طریق التنمیة ألن أول نتائجھ السلبیة تظھر عل سان نف اه ھى أو ن وث المی ً بتل ا ر األمراض ارتباط كث
 ث المائى وإن أختلفت مسبباتھ وھىطفال وأن ھناك آثار للتلوف خاصة األالآل والتى تسببت فى موت اسھاالتاال

اإلعاقة  ومنھا جتماعیةواستنزاف وتدھور الموارد  مثل اقتصادیة عالجھا واتتمثل فى االمراض وتكالیف یةصح
نخفاض جودة اأما تكالیف التلوث فتتمثل فى  .تدھور وإنقراض التنوع الحیوى  مثل ةبیئیوفى سن اإلنتاج والوفاة 

صناعة  یل وال دھور المحاص شفیات وت اء المست الج وبن الیف الع ة وتك ة والمعالج وى والتنقی وع الحی دھور التن ت
ة ةجیتدھور حجم الناتج القومى نتوتدھور السیاحة و رض واإلعاق ستقبالً أجیو الم شوھة م ا م عیفة و ربم  .ال ض
ى و وع ف ة الموض تلخص أھمی ل ت سودان یحت ى الأن ال دول الت ة ال ن قائم سة م ة الخام سین  المرتب ستطیع تح ت

ا  ات مم اه المخلف ة می صناعى وسوء معالج وث ال سبة لفداحة التل ك ن أوضاعھا من حیث قضیة تلوث المیاه و ذل
ُسس الیشكل خطورة ذا مع ا.ة تنمی حقیقیة على قواعد وأ شار األ ھ راض واألنت ة م اه الملوث ا المی ى تنقلھ ة الت وبئ

ستمثل المیاه فى المستقبل العائق الرئیسى للتنمیة فى مناطق عدیدة من  وبذلك .والتى یسببھا شرب المیاه الملوثة 
 وحینھا ال یُجدى السودان كأحد الشعوب النامیة نتجاھل بعض االمور الھامة مالم تحدث بعض الكوارث و .العالم

ُعطى مكانتھا الحقیقة من  التحسرعلى ما مضى ورغم أن قضیة تلوث المیاه قضیة قدیمة فى السودان إال انھا لم ت
سئولیة الخطورة والم ساس ب اه واالح ذا . اإلنتب ة وھ ب الحیاتی ع الجوان وث تحیط بجمی شكلة تل ام م ا ام ھ فإنن وعلی

وھذه مجرد خطوة لدمج .  قبل فلم تتم تغطیة الجانب اإلفتصادى منھا المشكلة وإن فرضنا أنھا خضعت للنقاش من 
یھدف ھذا البحث إلى الربط العلمي  .جمیع الجوانب األخرى مع الجانب اإلقتصادى للوصول الى حلول جذریة 

ة لیةلتلوث المیاه وعالقتھ بالجوانب اإلقتصادیة بجانب إثبات الحقیقة والتى مفادھا أن للتلوث أثره على عم  التنمی
ى وأن سبب رئیسى من أسباب ندرة المیاه تلوث المیاه ونفترض ھنا أن  .ومسیرتھا فى البالد  وعى البیئ دام ال إنع
ن  .عوائق الرئیسیة فى طریق التنمیة تلوث المیاه من الھذا باإلضافة إلي أن سباب التلوث والصحى من أھم أ وم

ُصور مناخ ھناك  أن صعوبات البحث الفھم فى التعامل مع المشكلة المطروحة والتعجیز الذى وجدتھ الالمباالة وق
ع ى ممن تعاملت معھم فى ھذا البحث من قبل الغالبیة العظم ة م ة والبیروقراطی ى المعلوم صول عل عوبة الح ص

ب م ع الطال ل م ات المفرطة فى التعام ى المعلوم صل عل ل أن یح ع ھذ و.ن أن أج نھج الوصفى اتب ث الم ا البح
صی منالتحلیلى  ابالت الشخ ن المق صین مصادر أولیة كانت عبارة عن مجموعة م ا مع المخت م إجرائھ ي ت ة الت

   .ت وأوراق العمل والمجالت مصادر ثانویة عبارة عن الكتب والمراجع والدوریاو
دم اعلم مستحدث وإن كانت العالقة بین اإلق ھو  البیئىیمكننا القول أن علم االقتصاد ِ اریخ تصاد والبیئة قدیمة ق لت

ات ار ومحیط ة وبح واء وترب اء وھ ن م رھا م دم عناص ُق ى ت ة الت ددة . . . فالبیئ ة المتج ا الطبیعی خ ، وثرواتھ ال
صاد لیلبى  . . .كالزراعة والمصائد والغابات دم االقت ي تخ ذاتھا الت ى ب الخ وغیر المتجددة كالمعادن والبترول ھ

الخ وبذلك . . . ة أخرى سیاسیة واقتصادیة وإداریة وصناعیةبدوره حاجات اإلنسان المتنوعة والمتزایدة لخلق بیئ
ات أنجد أنھا تؤثر على البیئة الطبیعة بطریقة  صاد الذي یھتم بالمخرج م االقت ین عل و بأخرى وھنا نبع التداخل ب

لوث وربما كان من االجدى ان یبدأ موضوع ھذا البحث بإقتصادیات التة بیئة الذى یقدم المدخالت الطبیعیوعلم ال
  . اال ان أھمیة ھذه الجزئیة نبعت من انھا تمثل قاعدة تاریخیة ال یمكن تجاوزھا فى السرد الوصفى للموضوع

صادربط  اء واالقت ً علوم كثیرة منھا الكیمیاء األحی خ. . . علم البیئة حدیثا صطلح اال .ال ُ اء م ضر وج صاد األخ  قت
ً للربط بین االقتصاد والبیئة وضع حیث تفاقم ال5واخر ھذا القرن أوعي بالقضایا البیئیة فىزداد الاوقد  . 4خصیصا

م بظھور المشاكل المجتمعیة واال ى ت ضایا التلوث والت قتصادیة من زیادة السكان ونقص الغذاء وتدھور البیئة وق
  : ربطھا بالمواضیع االقتصادیة من إنتاج واستھالك وغیرھا وسوف یتم تناول االقتصاد والبیئة من محورین

   .النشاطات االقتصادیة والبیئة .1
   . النمو االقتصادى والبیئة.2
  ة والبیئقتصاديالنشاط اال . 3

اإلنتاج   عین من للنشاطات االقتصادیة وھمالتوضیح العالقة مابین النشاطات االقتصادیة والبیئة الطبیعیة ھناك نو
سلع یاء أو ال صنع األش ذي ی تھالك اوProduction is making things  ال سلع االس ذه ال ستخدم ھ ذي ی ل

Consumption is using commodities .  والسلع لیست محصورة في السلع المادیة فقط مثل الغذاء والكتب
وتر ون والكمبی صحة وإدارة . . . والتلفزی وك وال دمات البن ى خ ل ف ي تتمث ة والت سلع المعنوی اك ال ل ھن خ ب ال

شآت ) (householdسرالمؤسسات وفیما یختص باالستھالك الذي تقوم بھ األ ) (firmواإلنتاج الذي تقوم بھ المن
ستھلكة ھي كوادر في المنشآت بالتالي فھي منتجة ومستھلكة في نفس  ُ فان العالقة تبادلیة بینھما اذ أن العائالت الم

                                                
   17 ص - القاھرة- المكتبة االكادیمیة -االقتصاد والبیئة) م1998(  محمد على السید 4

5 Michael Common (1988) Environmental Economics: An Introduction. Longman, New York.  
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ُخلفات إنتاجھ دائما و ً منھ أنھا یمكن أن تستوعب م ا سیئا ظنا ً لكن ما حدث الوقت وقد استخدم اإلنسان بیئتھ استخدام
ة  ة معین ھو أن اإلنسان قام استخدام بیئتھ كمستودع للنفایات ولمخلفات إنتاجھ دون مرعاة أن لكل شئ سعة وطاق

غیر المعالجة في (لإلحتمال فمثالً قام اإلنسان بإفراغ میاه المجارى الملوثة في األنھار بجانب النفایات الصناعیة 
ً وإستخدام المبیدات والم) الغالب األعم لبا الي إنعكس س اه وبالت ٌر في الزراعة والمی خصبات بكمیات ھائلة مما اث

عدل إنتاجیتھ  ُ والبیئة بدورھا وكما ذكرنا آنفا لھا مواردھا الطبیعیة سواء أن كانت معدنیة . على صحتھ و بالتالي م
ى سبیل للتدھور واإلستنزاف او اإلنقراض الخ والتي تخضع ... او غابیة او حیوانیة  ا النھر فعل ال اذا تتبعن المث

) Industrial Effluent(أو مخلفات الصناعة ) (Sewageحتى المصب نجد أن ھناك من یصب میاه المجارى 
ارة  ل التج ن اج صید م ارس ال بعض یم ارى وال ل المج ن اج اه م سحب المی ي ت شآت الت ض المن د بع ونج

Commercial Fishing) (دد  أجازوسعة النھر إلن. بجانب من یرید السباحة ُح ى من ھذه النشاطات محدودة وت
تیعابیة للنھر  ة االس سمى بالطاق ا ی ن ( وھى Carrying Capacity)(بم تخلص م ى ال ي عل درة الوسط البیئ مق

ھ 6)التلوث دث ل ات دون ان یح ى إستیعاب النھر للنفای ر بمعن ب التطور الطبیعي للنھ ھ الكات ق علی  وھذا ما أطل
اق وقد یحدث نزاع ما بین  .تلوث سلیة إذا ف ھ والت ل الترفی ن اج ر واإلستخدام م ول النھ ى ط النشاط اإلنتاجي عل

ٌض مستوى الخدمات للنھر وقد ال تصلح  خلفات إستیعاب النھر وبالتالي الكفاءة العالیة للتلوث سوف تخف ُ معدل الم
دخل لإلنتاج ُ وث ( 7الماء بعد ذلك كم اك   .)ومن الواضح ان ھذا مثال عام یوضح ظاھرة التل رة وھن ة مباش عالق

ل ةبیئالم امابین النشاطات االقتصادیة والبیئة واستخد ى عوام اء إل ھ أس ى ان رة حت ان كثی  بصورة مفرطة في أحی
   .اإلنتاج التي تقدمھا ومن ثم جعلھا وسیط غیر قادر على العطاء كما كانت من قبل تدخلھ

 النمو اإلقتصادى والبیئة . 3.1
ى التعرف أوالً تستند المناقشة األساسیة في عالق ة عل صادى بالبیئ صادیة للنمو ة النمو االقت ى األھداف االقت  عل

اج  تھالك واإلنت ع معدل االس ا رف ب علیھ ي یترت صادیة الت وھى في قالب مبسط تعنى رفع معدل النشاطات االقت
ھذا األمر ھي بجانب توفیر معدل نمو مناسب للسكان بجانب توفیر قدر من الرفاھیة والنظریة التي یستند علیھا 

بمعنى آخر أن النشاط االقتصادى الیمكن أن یستمر بال نھایة بدون تصحیح ومرعاة ) Malthusian(المالتوسیة 
صادى  النمو االقت الي ف دودة بالت ات مح البیئة والمالحظة التي تتبناھا ھذه النظریة أن الموارد الطبیعیة توجد بكمی

ا وزیادة اإلنتاج یؤثران بصورة مباشرة على  ً د تمام ستنزف أو تنف ا تُرھق أو ت ث أنھ ة بحی ا . الموارد الطبیعی كم
ة  . یحدث في بعض األحیان للموارد غیر المتجددة ر محتمل ة غی وھناك وجھة نظر أخرى ترى أن المشاكل البیئ

سؤولیة ال تق. 8وقد تحدث بصورة مفاجئة إال أنھا ظھرت إلى حیز الوجود  ى أن الم وم ھذه المالحظة عل ع  وتق
غ المخلف ادة تفری صورة مباشرة بزی رتبط األمر ب ل ی ل على عاتق زیادة اإلنتاج ومن ثم اإلستھالك ب ا جع ات مم

دُحضت بالفعل ألن التلوث ) عدم وجود مشاكل بیئیة(ھذه النظریة و . متصاص ھذه المخلفاتالبیئة تفقد كفاءتھا إل
ى  في ظھور كوارث بیئیة ال مجرد مشاكل والمشكلةتسبب فعالً  ل تتجاوزه إل  ال تقف عند حد النمو االقتصادى ب

حد اكبر بكثیر إذ أن التلوث واستخدام الموارد البیئة بطریقة عشوائیة یتسبب في تراجع وتناقص البیئة بل وتغییر 
ة . نمط ونوعیة الحیاة شاكل البیئ وحتى وقت قریب كان ھناك جدل غیر محسوم عن عالقة النمو االقتصادى بالم

وكان إجماع معظم االقتصادیین على انھ ال نزاع بین البیئة والنمو االقتصادى فالنمو ) م .197(لحسم عام وقد تم ا
ة اك البیئ اق وإنھ ى إرھ اج إل صادى ال یحت ع  .االقت د داف و  وق ان النم صادى ب دأھم االقت ن مب صادیین ع االقت

ات االقتصادى یسعى إلى توفیر مستوى مرتفع من اإلستھالك واإلنتاج مع ا ة حاج ة لتلبی ى صیانة البیئ لتأكید عل
شاطات وھ ماعن  یبقى السؤال ھمولتوضیح موقف . الدولة  الشرط الذي یضمن االستمرار في إرتفاع معدالت الن

ین  ربط ب وب لل ر المطل وع التغیی اھو ن ر م ى آخ ارة ؟ بمعن ات ض االقتصادیة دون استنزاف الموارد وخلق مخلف
ھى أنھ یومن البد ة ؟ وماھو المستوى التوازنى واآلثار المتوقعة من البیئة الطبیعیة ؟البیئة والنمو فى عالقة طردی

وھناك وجھ    . بزیادة اإلنتاج واالستھالك فان نسبة النفایات ستزداد مما یظھر مشكلة التلوث وإجھاد الموارد البیئة
ة أ اد تولیف ة وھو إیج ة الطبیعی صادى والبیئ ستویات آخر للمالئمة بین النمو االقت ل م ع ك ا لرف ة م وین معادل و تك

ر  اج لتغیی رادات نت ت اإلی ال إذا قل ى سبیل المث ا فعل رار بھ النشاطات االقتصادیة مع صیانة البیئة أو عدم اإلض
ان یقلل النمط االستھالكى فبالتالي ستقل النشاطات االقتصادیة ومن ثم الموارد الطبیعیة المستخدمة وھذا من شأنھ 

اتج من كمیة المخلف ة ات الن م مقارن رة الحج ة كبی رات بیئی ستلزم تغی ي ت سلع الت اك بعض ال ح أن ھن ن الواض وم
ة   .برصیفاتھا من السلع اذ أنھا تفرز كمیات اكبر من المخلفات وعلى كل حال فان العالقة مابین االقتصاد والبیئ

د فان البیئة تسھم بصورة مباشرة أو غیر وبالتأكی وصیانة البیئة حالیًا ال یحدث فیھا اى نوع من التصادم والتنازع
صاد مباشرة في نمو الریع أو ا دعم االقت ا إلیراد وھى أساسیة ل ي یواجھھ ة المریرة الت ى الحقیق ذا ال ینف أال أن ھ

العالم وھى أن مخزون ھذه الموارد في سبیلھ إلى النفاد بالتالي فان نموذج اإلنتاج واالستھالك سیستخدم الموارد 

                                                
  محاضرات البئیة والتمیة المستدامة برنامج ماجستیر التنمیة االقتصادیة) 2003(  حسن بشیر6

7 Ibid P.14. 
8 Michael Common –P.15 
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ادة بكثافة اق ب إع ا یتطل ثمن مم ة ال ست باھظ ة أم ل ھذا یقودنا إلى حقیقة أخرى وھى أن أسعار الموارد الطبیعی
ھذا األمر أمسى  . النظر في آلیة األسعار وھذا بدوره یقود إلى تخفیف مشاكل االستنزاف وتناقص وحدات الطلب

 Price Mechanismیة تسعیر الوظائف موضع جدل كبیر وقد تم االتفاق على أن اقتصادیات البیئة تحدد بدقة آل
Function) ( عار المناسبة؟ ة األس اھى آلی  which price(وشروطھا التي یجب أن تجد إجابة شافیة للسؤال م

mechanism ( ین ة ب آلف والعدال ق الت ى تحقی ادر عل وماھو نظام السوق ؟ بمعنى آخر ماھو النظام التوازنى الق
ة من كل ھذا یتضح قوة وتماسك العالقة مابین النمو االقتصادى والموارد ا  .؟9االقتصاد والبیئة الطبیعیة  لطبیعی

   . وتفاعلھا مع بعضھا البعض

  عالقة البیئة والتنمیة . 3.2
شریة  .6 وال .5قضایا البیئة بشكل واضح خالل البرزت   من القرن الماضي وذلك من خالل مؤتمر التنمیة الب

ا مؤتمر أما الربط بین التنمیة وا .م1972عام  ل إلیھ ي توص ام )استوكھولم(لبیئة فقد كان من ضمن النتائج الت ع
ل 1972 شمل االستخدام األمث ل ی وث ب دود للتل ع ح ط وض ست فق ة لی ة البیئ ى أن حمای ل إل ث توص ضا حی م أی

اء ھإلى ما یسمى بالتنمیة المتكاملة للوصول  شریة جمع ھ الب ي تواج ي بالتالي فقد أصبحت المشكلة الحقیقیة والت
ة وإدارة  ب حمای ا یتطل ة مم وارد البیئ ب القاعدة األساسیة للم شعوب دون تخری د الحاجات األساسیة لل ة س كیفی

والعالقة بین التنمیة والبیئة   .رتباط بین التنمیة والبیئةك كامل لصانعي القرار السیاسي لإلمرضیة للبیئة مع إدرا
ضل سوء إدارتھ في خلق المشكالت البیئة من تلوث میاه وتربة  الذي تسبب بف ھوعالقة متبادلة ومتكاملة فاإلنسان

ارات   .10وھواء  وھذا ما ظھر جلیا أبان الثورة الخضراء قبل أكثر من مائتي عام مما تسبب في تلف خمس ھكت
ن كذلك فإ11من االراضى یومیًا ھذا إضافة للتدھور البیئي الذي یدفع اإلنسان ضریبتھ من صحتھ ومعدل رفاھیتھ 

فتقار إلى التنمیة الكافیة ینتج مشاكل بیئیة تنشأ من الضغط المتواصل على الموارد البیئة بسبب نقص الحاجات اال
فنقص اإلنتاجیة ي یتحصل منھ اإلنسان على معیشتھ ولد كارثة القضاء على المصدر االساسى الذاألساسیة مما یُ 

اج بسبب المرض وفقدان التربة الصالحة للزراعة وتخریب الغابا ت والضغط المتزاید على النظم البیئة الھشة نت
اء  د األغنی راط االستھالك عن ا وإف صناعة والتكنولجی ن ال منطقي للفقر وھى ال تقل خطورة عن التلوث الناتج ع

ول أن  و .12وھذان الجانبان یقودان بصورة مباشرة إلى اإلستنزاف السریع للموارد الطبیعیة األساسیة  ا الق یمكنن
ُطلق ً اسم ما أ راعى البُعد البیئي وتدعم اإلقتصاد اكثرمن البیئة أو اإلنسان والتي ال تُ ) التنمیة السوداء( علیھ حدیثا

الي  دارھا وبالت وارد وإھ دھور الم وث وت ا التل ن أبرزھ رة م شاكل كثی ي أفرزت م ھذه التنمیة االقتصادیة ھي الت
من الناتج القومي االجمالى ویعتبر ھذا % 5 . 3تقدمة من إرتفاع تكالیف حمایة البیئة حیث ارتفعت في البلدان الم

   . األمر بالنسبة لھذه الدول استثمار البد منھ

  الزراعة والبیئة . 3.3
صت االراضى  ث تقل ة حی الزراعة محور أساسي في أي عملیة تنمویة وقد أسھمت الزراعة في اإلضرار بالبیئ

لالزراعیة بسبب التوسع العمراني والتجریف والتبذیر و ُ  أسھمت في قلة ھاكذلك فإنوحة األرض التصحر بجانب م
موارد المیاه مما أدى إلى حوادث التدھور في إنتاجیة األرض وكان لزیادة عدد السكان دوره السلبي لزیادة معدل 
 اإلستھالك وبالتالي معدالت اإلھالك واإلجھاد لألراضى ھذا بجانب إستخدام األسمدة الكیمیائیة والمبیدات ألحقت

   .الضرر بالخضروات واألطعمة وأدت الى اصابة االنسان بكثیر من اإلضطربات خاصة المعدیة

   والبیئةقنیةالصناعة والت . 3.4
  ھندسیة. كمیائیة .غذائیة (الدعامة الرئیسیة لعملیات التنمیة ھى الصناعة وھى باختالف أنواعھا سواء ان كانت 

ً كان عدد 13تؤثر على البیئة  ) الخ. . . الً ال فقدیما ضالت عم ار لتصریف الف ان استعمال االنھ یال وك سكان قل ال
ة  ب وخیم ى عواق ؤدى ال ى   .14ی سموم الت ة ال ة كمی ضالت أو قل ة الف ى قل ك ال زى ذل ا یُع درة وربم ى والق تلق

ر ق تیعابیة للنھ صاصھا اإلس ى امت ى(ادرة عل ور الطبیع ة   .)التط وة الجاذبی تخدام ق ت بإس صناعة قام اال أن ال
دار الطبیعى للمیاه لتصریف فضالتھا فى مجارى االنھار وبالطبع فان النتیجة كانت كارثة فقد تلوثت المیاه واالنح

وث  واء واصوات االآلت سببت الثل ث الھ ت بتلوی د قام صاعدة فق ة المت ا األدخن سائلة ام ات ال بفضل ھذه المخلف

                                                
9 Michael Common P. 16-17 

 تونس برنامج االمم المتحدة االنمائى ص -المؤتمر العربى الوزارى االول حول االعتبارات البیئیة فى التنمیة) 1986( البیئیة والتنمیة10
3- 9 0  
  15بیروت ص– معھد االنماء العربى -علم البیئیة ) م1981( ھناء الحسن 0 احمد رشید 11
  )ن0 س0م) (1986( تنمیة البیئیة وال12

13 www.Google.com 
14 com.Google.www  
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لى حقیقة مفادھا أن التلوث الصناعى یُعتبر من ھنا نصل الى افات الصلبة أحدثت التلوث البصرى السمعى والمخل
   .15من أھم مصادر التلوث البیئى على االطالق

  الطـاقـة والبـیئـة . 3.5
وقد .   الخ. . .   ن یتحصل منھا االنسان على الطاقة مثل النفط والغاز الطبیعىأتوجد الكثیر من المصادر التى یمكن 

ك لمواك رة وذل سنوات االخی ى ال ة ف ُر استخدام الطاق دم كث اد التق ة فبإزدی ا طردی ة ھن ولجى والعالق دم التكن ة التق ب
ة  .التكنولجى واإلستخدام المفرط للطاقة یزداد التلوث البیئى خاصة بالنسبة للھواء والماء اك عالق ان ھن ذلك ف  ك

إضافة لذلك فإن   تتحملھا الموارد البیئة واالنسانبین النقل والبیئة وبین إحتراق النفط والبیئة وكلیھما لھ آثاره التى 
للسیاحة دور فى إحداث خلل بیئى بالرغم من مكانتھا االقتصادیة والتنمویة للدول فقد تسھم بشكل مباشر فى تلوث 
البحار واالضرار باالحیاء المائیة وإزدیاد ثلوث الغالف الجوى بجانب إنتشار القمامة والفضالت على قمم الجبال 

َ فإنما یدل على التنازع والتنافر بین االبیئة والتنمیة اال ان حقیقة االمر ھى ما تقدم إن د و .16على سبیل المثال  ل
ٌر بشكل سلبى ع لى التعامل انھما عنصران متدخالن یقوم أحداھما على عاتق اآلخر اال أن الفھم الخاطئ للتنمیة أث

  . مع العناصر البیئة 
  البیئة والتنمیة المستدامة  . 4

بأنھا أسلوب لتلبیة حاجات ومطامح االجیال الحاضرة والمقبلة دون ) لجنة برونت الند (التنمیة المستدامة عرفتھا 
البعد اإلقتصادى  ، وھنا تدخل ثالث نقاط فى االعتبار. لمستقبل على الوفاء باحتیاجاتھا المخاطرة بمقدرة اجیال ا

ات الحاضر بمعنى آخر أن التنمیة المستدامة تعمل . 17البعد اإلجتماعىوالبعد االیكولجى و اء باحتیاج ى الوف  عل
رات  ال التغی ة إدخ لح ُ صورة م ب ب ا یتطل ة االقتصادیة مم وارد الطبییع ل او ضعف للم دون إلحاق ضرر او خل

اول ) costs.benefits(الجذریة على اسالیب توزیع التكالیف والمنافع  وإبراز الموارد البیئة بحیث تكون فى متن
تتطلب التنمیة المستدامة نمو إقتصادى جید ھذا باالضافة الى زیادة و.  الشاملة دامھا فى عملیة التنمیةالید الستخ

كل ھذا یتحقق عن طریق زیادة القدرات اإلنتاجیة  .االنتاجیة على توفیر مستوى معیشى جدیر بحیاة طیبة وكریمة
ً للنظام االیكولجىللعناصر البیئة خاصة للدول النامیة والفقیرة وقد یحدث ذلك على حساب البیئة وقد یُشك  ل تھدیدا

ى  التىكذلك فإن الزیادة السكانیة.  رى عل ى تخلق ضغوط أخ ة فھ  التتناسب مع معدالت استغالل عناصر البیئ
ر ة   .البیئة مما یؤثر كثیرا على نوعیة الحیاة ویضع الكثیر من السكان تحت خط الفق ق التنمی ل تحقی ن اج ذا فم ل

ة المستدامة ھناك حاجة ماسة الى إع ة االنتاجی ادة االمكانی ة وزی ن جھ سكانى م و ال ادة التوازن بین معدالت النم
وھناك ثالث جوانب تربط بین االنسان والبیئة والتنمیة المستدامة تتلخص فى أن   .للعناصر البیئة من جھة اخرى

الى  اة بالت ى الحی ة البیئة توفر لإلنسان الموارد الطبیعیة واإلقتصادیة التى الغنى عنھا ف صبح كیفی ضیة ت إن الق ف
ة  .إستعمال مثل ھذه السلع الطبیعیھ بحیث تساھم مساھمة فاعلة فى رفاھیة االمجتمع دول النامی ى حین أن ال  وف

تھتم بقضایا األمن القومى وتحقیق التقدم من اجل رفع مستویات المعیشة االساسیة تعطى الدول المتقدمة االولویة 
صادیةالمور البیئة الحساسة ویحدث ذل ب االقت ة بصورة مباشرةك نسبة إلرتباط قضایا البیئة بالجوان   . والتنموی

من ناحیة أخرى فإن العناصر البیئة مصدرمن مصادر سد المتطلبات واالحتیاجات االستھالكیة للسكان وبصورة 
وارد أساسیة المنتجات الزراعیة والمواد التعدنیة والوقود وكلما زاد النمو االقتصادى تزاید الطل ى ھذه الم ب عل

ا  ن ھن التلوث وم ى ب مما یعنى إحتمال إستنزاف بعض ھذه العناصر وزیادة مشاكل البیئة والمرتبطة بشكل اساس
ى  ل ف تنبع اھمیة رفع كفاءة إستغالل الموارد البیئة بشكل یحقق أعلى مردود إقتصادى دون إحداث ضرر أو خل

 فى جعل المحیط الحیوى والغالف الجوى واالرضى مخازن للنفایات الجانب االخیر یتمثل و .النظم البیئة العالمیة
عة فى قاع البحار  ٌ الناتجة عن عملیة االنتاج وما یُثیر القلق ھو إتجاه بعض الدول الى دفن النفایات وبخاصة المش

على .  دفن والمحیطات أو دفنھا فى أرض نامیة تفتقر الى معاییر بیئة صارمة وبدون رقابة دولیة على عملیات ال
ركات ) م1984( سبیل المثال ماحدث فى السودان فى  حیث ُ كانت ھناك محاولة لعقد صفقة إجرامیة بواسطة ش

 من كل ذلك نستنتج انھ البد 18 .بشمال دار فور) وادى ھور  ( بحیث تدفع ملیون دوالر مقابل دفن نفایات بمنطقة
ة ف ستدامة خاص ة الم ة للتنمی تراتیجیة معین ى إس ن تبن ع م ادة وتوزی و وإع د النم ث تحدی ن حی ة م دول النامی ى ال

وارد  الموارد وتغییر نوعیة النمو وتلبیة الحاجات االساسیة بجانب تأمین مستوى مناسب للسكان وحفظ قاعدة الم
ا ى صنع القرارات وونقل التكنولجی ة واالقتصاد ف سائل البیئ ج م ى دم ذه االستراتیجیة ھ ود ھ ام  . أھم بن االھتم

ؤتمرات بقضایا ن الم ً م ر جدا ر والكثی اد الكثی ُ ھذا االھتمام بانعق دعم ُ  التخلف والتنمیة والذى بدأ فى السبعینیات و
) م1974ببخارست( مؤتمر السكان العالمى) م 1972إستوكھلم (  نذكر منھا على سبیل المثال ال الحصر مؤتمر

. میة المستدامة والتى تعتبر من اكبر المؤتمرات للتن) جوھانسبیرج(ثم قمة ) م1974رحا (ومؤتمر المراة العالمى 
                                                

15 com.Google.www  
  15ص ) م س ن( احمد رشي ھناء الحسن 16
  9 ص - جامعة النیلین–كلیة الدراسات العلیا – سمنار التنمیة المستدامة )م2003 (– ابتھاج صدیق وآخریات 17
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والجدیر بالذكر أن من أولویات ھذه القمة خفض عدد االشخاص الذین یستخدمون میاه نظیفة الى النصف بحلول 
م 19"  م15 .2" امج االم انى لبرن د الث ى العق ة ف ة للتنمی الن االستراتیجة الدولی ؤتمرات إع ذه الم ضمنت ھ د ت وق

ھناك إتجاھان أساسیان فى  و .رة خلق ظروف أفضل لحیاة االنسان ونظام إقتصادى دولى جدیدالمتحدة مع ضرو
ة  ق التنمی ى طری سیة ف ة الرئی سكانى ھو العقب د ال تناول قضیة التنمیة المستدامة فالدول الصناعیة ترى ان التزای

ى واالقتصادى مما یتطلب التركیز بینما الدول النامیة ترى ان االمر یتعلق قبل كل شئ بضرورة التغییراالجتماع
 وھنا نرى أن األمران متالزمان فقضیة نمو السكان الھائل عقبة إقتصادیة فى 20على التنمیةاالقتصادیة وتعزیزھا

ة  المقام االول كذلك فإن ضرورة التغییر االجتماعى واالقتصادى مرتبطة بالسكان مما یحتم ضرورة ایجاد تولیف
والبد من االستفادة من من تجارب ممن سبقوا فى ھذا المضمار مثل الیابان   . متغیراتتضمن التوازن بین الثالث

ً مع وأالتى وضعت خطة المائة عام  ً ومتسقا كلت االمر الى مؤسسة بحثیة تنمویة وقد وضعت بنود برنامجھا متفقا
ً بغازات  الصوبة والغابات االستوائیة ثم قضایا الحمایة واالحفاظ على البیئة ابتداء من حمایة طبقة االوزون مرورا

ً بالحفاظ على البیئة من خالل التعاون الدولى    . 21إستئصال المطر الحمضى والحیلولة دون التصحر وانتھاءا

  الماء والبیئة . 4.1
ة  وارد المائی ى الم ؤثر عل ك لی ل یتعدى ذل زیادة عدد السكان والنمو االقتصادى الیؤثران فقط على طلب المیاه ب

صحة حیث التأثیر  ة الجودة وال اه عالی ى المی ى التلوث ونقص ف ك عل ى ذل اه وإستخراجھا ویعن ى جودة المی عل
والتاثیر یمتد الى الغطاء النباتى وإستعماالت االرض الذى یؤثر بدوره على الموارد المائیة إضافة الى التاثیرات 

نیھ العالم من مشاكل بیئیة تتھدده وتأتى فى یرتبط الحدیث عن قضایا البیئة فى السودان بما یعا و. 22البیئة المتعددة
كذلك فإن نمط إستغالل الموارد الطبیعیة یرتبط  . المقدمة قضایا التلوث خاصة وانھا التعترف بالحدود الجغرافیة

والنظام العالمى الذى یعمل على  . إرتباط وثیق بالنظام االقتصادى العالمى والعالقات الدولیة والنزاعات المسلحة
ة االغنیاء غنا ًوالفقراء تراجعا ًوفقرا ًھو بذاتھ الذى یشجع على سوء إستغالل وإدارة الموارد الطبیعیة ویدعم زیاد

اب  ى كت ستقبلنا  (الحروب والتوترات الدولیة مما یؤثر على االرض وبیئتھا ومدى صالحیتھا للحیاة وقد جاء ف م
 إتساع .  دیون العالم الثالث .  التصًحر .إلنفجار السكانى ا( تلخیص مختصر لقضایا البیئة العالمیة وھى ) المشترك

ة . إنحسار الغابات . ثلوث البحار والمحیطات . سباق التسلح . الحروب .الشقة بین االغنیاء والفقراء  ل طبق  تآك
اس الحراري .االوزون  ى ) ا إلحتب افة ال ذا إض ام  . .8ھ ى الع ذا ف ان ھ د ك الم وق ى الع ر ف ون فقی م 1991 ملی

وتستمر الحلقة فى االتساع بذوبان جلید   .23ملیار من البشر فى العالم الیجدون میاه الشرب النقیة والصحیة 3.3و
عام وقد بدأت فعال عملیة الذوبان منذ عشرة آالف سنة  . . .7القطب الشمالى وتوقعات بإختفاء صفائح جلیدیة بعد 

تؤدى الى غرق الكثیر من الشواطئ والمدن الساحلیة وقد وتكمن خطورة ھذه الظاھرة بالرغم من بطئھا فى أنھا 
صیر) م3 . .2ستون  ( أكد العالم دى ق ى م ب إنحسار   .أن الظاھرة یمكنھا ان تحدث بشكل سریع وعل ھذا بجان

وتیرة  ھ ب ماكة طبقت ت س وبى وتراجع تفاؤل العلماء بتراجع ثقب األوزون حیث أنھ عاود االتساع فى القطب الجن
س ن ال ة أسرع م ن وكال ً جاءت م ر خطرا ذیرات االكث ا( نوات الماضیة والتح ة ) ناس ة واإلدارة الوطنی األمریكی

لشئون المحیطات والبحار ومختبر بحوث االسطول وقد اكد علماء ھذه الھیئات ان ثقب االوزون قد إتسع فى عام 
ام ) م3 . .2( جل ع ذى س ھ القیاسى ال یال عن حجم اذكره  . 24) م1979(الى حجم خطیر یقل قل ب م ذا بجان  "ھ

ستول "وزیر البیئة االسبق فى بریطانیا فى " میكائیل میتشر اریخ " بری وبر 25بت ھ 3 . .2 اكت ا تحرك ن أن م م م
االنشاءات الھندسیة كل عام من التربة یفوق كل ما تنقلھ أنھار العالم الى البحار وأن إنبعاثات الصناعة تفوق كل 

ث تحتوى اإلنبعاثات المتصاعده من كل ب راكین العالم وأن التلوث الغذائى قد وصل الى أقصى بقاع االرض حی
  . ت .د .كثیر من أنواع االطعمة على كمیات كبیرة من االرصاص والد

ا 25برغم كل ذلك فالعالم یفتقر الى نظام عالمى الدارة البئیة ھذا بجانب فشل االمم المتحدة فى تنفیذ معظم قرارتھ
ى ات الت شأن االتفاقی اذ ب رورة إتخ ة وض دد البیئ ى تھ ار الت ول االخط ي ح ام الماض ین ع الل الثالث ت خ برم ُ  أ

قدت الكثیر من المؤتمرات  .االجراءت العاجلة لدرء ھذه المھددات او على االقل التخفیف من حدة خطرھا وقد عُ
ُسلف وأھمھا  ى األھ) قمة جوھانسبیرج(كما أ ة وھى وتتفق ھذه المؤتمرات وإن إختلفت مواضیعھا ف داف النھائی

ود   .26الحفاظ على البیئة وحمایتھا من أیدى المتغولین علیھا  شاد الجھ م إحت ً لماذا الفشل رغ علقا ُ ویبقى السؤال م
شر ؟ ع الب یط بجمی ذى یح ى ھذا  واحتداد المناقشات وتوقیع المواثیق والمعاھدات ورغم ھذا الركام ال ة عل االجاب

                                                
 G oogle.com 19www.  

   25 الجمعیة السودانیة لحمایة البیئیة الخرطوم ص -المنظور البیئى للتنمیة فى السودان) م1993( عیسى محمد عبد الطیف 20
 141 ص-531العدد –واكبر مؤتمر فى التاریخ العرب ) م2003فبرایر ( مجلة العربى 21
  39-38 ص – الخرطوم – قضایا الوعى البئیى والتنمیة المستدامة فى السودان –) م1998 (– سامیة بابكر محمد 22
 27 الخرطوم ص – ورشة عمل مستقبل البحث العلمى –تطویر بحوث الموارد المائیة ) م2002 (– عثمان التوم حمد وآخرون 23
  157-156ص) 537(العدد 0 بیروت تحتضن إحتفالیة یوم البیئة العالمى–االنسان والبیئة ) م 2003اغسطس (لعربى  مجلة ا24
  33 ص –) م س ن( عثمان التوم حمد وآخرون25
 28-26 ص 545 - العدد -فن التعامل مع البیئة) 2004ابریل ( مجلة العربى 26
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ضریبة ) كیوتو (بعد ما حدث فى إتفاقیة السؤال قد تكون واضحة تماما خاصة  ة ل وما یحدث من تھرب ومحارب
فى  و .م النامى النھ یجید لغة االنصیاع انھا لغة البقاء لالقوى والتى الیفھمھا إال العال.الكربون وغیرھا وغیرھا 

سودان البی شاكل ال ضة حول م ات مستفی ت دراس ؤتمرات وأجری ن الم ر م دت الكثی ضا انعق سودان ای ةال د . ئ وق
ة  اة البری ات والحی ل الغاب وارد مث ن إستخدام الم شاكل م ذه الم د ) wildlife(إرتفعت نسبة ھ ة وق اه والطاق والمی

ولجى ام االیك ى النظ أخرى ف صورة أو ب رت ب ال. 27ظھ اف ف ى االری زداد ف ة ت شاكل البیئ دأت الم د ب مزارع وق
النسبة للزراعة الحدبثة فتستخدم انواع متعددة من اما ب) desertification( لتصحروالمواشى ساھمتا فى زیادة ا

 أما مشاكل المدن البیئة فعلى سبیل المثال عدم كفاءة خدمات المیاه  .المخصبات والمبیدات ووسائل الرى واآلالت
وعدم توفر المیاه الصالحة للشرب المیاه بجانب التلوث الصناعى والتلوث بواسطة دخان السیارات مما یؤثر سلبا 

 misuse of)28( وفى اغلب البلدان النامیة فإن المشكلة االساسیة ھى سوء إستخدام الموارد .  صحة االنسانعلى
recourse. یقود الى إجھاد البیئة وإستنزاف مواردھا وھذا بالضبط ما یحدث فى السودان والمشكلة   بالطبع ھذا

ى ح ساھم ال ث التى تتفاقم االن ھى مشكلة التصحر فى االریاف وھى ت ة حی دن البیئ شاكل الم ق م ى خل د ف د بعی
ى  رة ترم صادیة كبی شكلة إقت دن وھذه م ى الم ف ال ن الری ل م شرى الھائ دفق الب اح الت بح جم دن ك ستطیع الم الت

" ویتم تعریف التصحر بأنھ  .الخ  . . . إجتماعیة أو بیئیة.بظاللھا على على جمیع النظم الحیاتیة االخرى سیاسیة 
ام تدھور فى انتاج الم ة النظ ى حمول دى أو مستدیم ف ل الم صان طوی ى نق ؤدى ال وارد المتجددة لالرض والماء ی

ى ة " البیئ ى بیئ صحراء ال ة لل ة متاخم ول بیئی صحر إذ تتح ن الت أخرة م ة مت صحراوى مرحل ف ال ر الزح ویعتب
ى وأساس المشكلة ینبع من تفكك اسلوب االنتاج التقلیدى نتیجة عوامل خارجة وداخلیة  .صحراویة ؤدى ال  مما ت

رات بیئ ة وتعتبرتغی نظم االجتماعی ى ال رات ف ة وتغی سودان ی ى ال ى ف ة األول شكلة البیئی ى الم صحر ھ شكلة الت م
 2كلم الف 23واالنسان ھو المسبب االساسى لھا وذلك بإجماع العدید من المصادر ویقوم التصحر بتحویل حوالى 

ق العالم ومن ھنا یصبح التصحر فى مقدمة قضایا الیابسة من االرض المنتجة كل عام الى صحراء وھذا على نطا
ى أواخر 285فى السودان تناقص إنتاج المحاصیل الغذائیة للمیل المربع من  . البیئیة بالنسبة للعالم أیضا ن ف  ط

ى  ا وعل ى افریقی ع ف ً تق ضررا الم ت اطق الع ر من ذا واكث الخمسینات الى تسعین طن فقط فى منتصف الثمانینات ھ
ى شرق رأسھ ا السودان فالزحف الرملى یُھدد الزراعة والنیل االبیض بجانب تناقص الغذاء فى منطقة البطانة ف

َت محلھ أنواع أقل قیمة غذائیة وغیر مستساغة مثل العدار كذلك إختفت ) السیما(السودان حیث إختفى نبات  وحل
صر یس الح ال ول بیل المث ى س ذا عل سودان وھ رب ال ات بغ ض النبات شاكل و  .بع اه وم ضایا المی ضا ق اك ای ھن
سائر  . الحصول على میاه شرب نقیة وقضایا الصرف الصحى وإھتراء شبكاتھ ى خ ة ف وتتسبب اآلفات الزراعی

ة ( فادحة للمحاصیل فمثال  سبة ) دودة اللوز االمریكی سارة للمزراعین بن ى خ سارة المزارعین ف ى خ %  . .1ف
 طن من الحبوب سنویا ھذا أضافة لما تحدثھ المبیدات من ثلوث بیئى 53لم لمحصول الذرة ویقوم الفأر بافقاد العا

ان ھوائى  .29خطیر ، كذلك فھناك مشاكل الصناعات والتى تساھم بصورة مباشرة فى مشاكل الثلوث سواء أن ك
رتقضایا الو . مائى أو ضوضائى ق امراض خطی ى خل ُسھم ف ة لوث البیئى باختالف أشكالھا ومسبباتھا وآثارھا ت

ٌ تظھر آثار    .عتالل على جسد االقتصاد الوطنى ككلاال تؤثر على صحة االنسان وعلى معدل إنتاجیتھ ومن ثم

  تلوث المیاه . 4.2
اه  وث المی شكلة تل ة أن م ة المختلف ى النواحى الحیاتی ن ف یمكننا القول أن ھذه القضیة أمست كخنجر مسموم یطع

ُنذر بكوارث لم تخطر على با صناعى مأساة عالمیة تھدد وت ل البشر وھم غارفون فى غیھم وإنتشاءتھم بتقدمھم ال
 ً را یھم أوال واخی ھ عل ان وبال ذى ك ولجى ال و  ال .والتكن وث ھ اء المل ھ (م ة جودت نخفض درج ذى ت اء ال الم

شرب أو لالغراض  نتیجةإلختالطھ بمخلفات الصرف الصحى أو غیرھا من المخلفات التى تجعلھ غیر صالح لل
شاطات ر تلوث المیاه  ومصاد .30)الصناعیة تنقسم الى ملوثات طبیعیة تنتج من البیئة نفسھا وكیمائیة تنتج من الن

لوث بالمواد تالو إستخدام المنظفات الصناعیة غیر القابلة للتفككاولھا باختصار فى ویمكن تن  .الصناعیة وغیرھا
صلبة  ایلون ( ال تیك .الن ات.البالس رو كیمیائی خ . . . . البت وادو )ال شعةالم ةو  الم ات البترولی ات و المخلف المخلف

ادمیوم اص والك الزئبق والرص صناعیة ك اتو ال دات اآلف وث بمبی ون  . 31التل د تك اه ق ات المی ى أن ملوث ذا یعن ھ
ونجد أن میاه الصرف الصحى لھا دورھا فى  .) كائنات حیة أو أجسام عضویة أو غیر عضویة. صلبة .غازیة (

ا و . كالنترات والفوسفاتزیادة التلوث بالمواد الضارة وث المی ى اآلثار األساسیة لتل صھا ف ن تلخی وث ، ه یمك تل
أثیره و المیاه یتسبب فى خلق الكثیر من االمراض الخطیرة ب ت حیة بجان ار ص ى أخط سبب ف رى یت اه ال تلوث می

كبر دلیل أو . 32وىالتأثیر على األسماك واألحیاء المائیة وبالتالي القضاء على التنوع الحیو على نمو المحاصیل
                                                

  .لتنمیة امستدامة فى السودان مركز محمد بشیر للدراسات السودانیة قضایا الوعى البیئى وا) م1998( سامیة بابكر محمد 27
28 P. Caroline Dejng Boon (1990) Environmental In Sudan– Khartoum University` - Part 1-2  

  156-155ص ) م س ذ( عیسى عبد اللطیف 29
 76 ص –االسكندریة –ة دار المطبوعات الجدید-الماء ودوره فى التنمیة) م987( عبد المنعم بلیغ 30
 -86 ص – القاھرة -االقتصاد والبیئیة المكتبة االكادیمیة) م1998( محمد على سید31
 7جامعة امدرمان االسالمیة ص - ماجستیر فى علوم االرض-تقییم لمعالجة المخلفات السائلة بالكروم) 2003( امیمة عطیة حسن 32
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ى  ن ذكور ال على ذلك ما ذكره العلماء البریطانیون من أن تلوث االنھار ھو المسئول عن تغیر جنس االسماك م
التلوث المائى برفع التكلفة لمعالجة المیاه والمواد المعالجة ویقوم  . 33 .إناث وذلك مما یؤثر على االنسان مستقبال

صوصا الكل االوزنایضا لھا اترھا السلبى خ ستبدلھ ب دول ت ض ال ل بع ا جع ام مم أثیر س ھ ت ذى ل ذا  . 34ور وال ھ
ى بجانب  دث ف ا ح ك كم اطق الالتلوث المفرط للمیاه یخلق روائح كریھة وذل ة من ات . الطرفی إن المنتجع ذلك ف ك

ً على السیاحة    .المائیة تصبح غیر مالئمة مما یؤثر سلبا

  قتصـاد وتلـوث المیـاهاال . 4.3
ا دراستى القضیة التى تطرح ل صورة تحتمھ صادیة ب ام االول وإقت ى المق ة ف ضیة بیئی لنقاش فى ھذا العمل ھى ق

وث  صادیات التل سمى بإقت ا ی رة بم صورة مباش اه ب وث المی ضایا تل صاد وق ط االقت م رب د ت ة وق  The(االكادیمی
Economics Of Pollution(.  سوق شل ال شكلة ف ھ م صاد بأن رف التلوث فى االقت  Pollution Is a(ویُع

Problem Of Market Failure(.  دم ة أو ع ة الجماعی شكل الملكی رط للموارد ب سبب اإلستخدام المف ك ب وذل
ة ار الخارجی صاد باآلث د تكون  .)Externalities(وجود الملكیة وتسمى كل أنواع التلوث فى االقت ار ق ذه اآلث  ھ

  .35فاھیة وحدات إقتصادیة أو إجتماعیة أخرىإیجابیة أو سلبیة ألنشطة وحدة أو وحدات إقتصادیة معینة على ر
ذ  ان من صادیین ك ل االقت ن قب وث م ضایا التل ى ق اه ال ة أن االنتب ت حقیق ُثب بواسطة ) م1932(ویجدر بالذكر أن ن

ى  د" بیجو "إقتصادى اكادیمى یدعَ ى بعی ى ماض   .أال ان ما سُجل عن القلق الذى یحدث بواسطة التلوث یعود ال
سینات وبرغم تطور عناصر  ى الخم ة ف صورة جلی نظریة اآلثار الخارجیة والسلع العامة إال ان فائدتھا ظھرت ب

ذى . من القرن الماضى وث ال ن التل وقد اجتھد االقتصادیون فى بناء نموذج نظرى لمحاولة قیاس وتقییم والحد م
 دام أن االقتصاد ینمو فال تحدثھ عملیة النمو االقتصادى خاصة وأن ھناك إفتراض ال مجال للجدل فیھ وھو أنھ ما

وھنا واجھت االقتصادیین مشكلة فى إیجاد اجابات ألسئلة   .36بد من حدوث التلوث بمعنى آخر فالتلوث أیضا ینمو
تَم  ا ح ا مم تحكم فیھ صعب ال ة ی ار خارجی ة وآث ة عام ة ذات ملكی اییر بیئ ضع مع ا نخُ ة وانن قد تكون معقدة خاص

ھ ما ھو المقد :االجابة على سؤالین  ار االمثل للتلوث أو باالحرى كیف نسیطر على التلوث ؟ فقد اثبت العلماء أن
ذلك ؟و التوجد بیئة تخلو من التلوث ساعدة ل ى تكون م سیاسة الت ق أداة شبیھ  ما ھى أدوات ال ا خل صود ھن والمق

ثال بادوات السوق كفرض ضریبة ى التلوث م ى. عل صناعیة فف دول ال ض ال ى بع ذا االمر ف ق ھ د طب ال  وق  مق
ة"بعنوان  ن االضرار البئی ضات ع دفع تعوی وائح " أروبا تلزم شركاتھا ب ة تواجھ ل شركات االوربی ضح أن ال یت

 ً ا ة وفق ن أضرار للبیئ سببھ م ا ت ضات عم ع تعوی شركات دف جدیدة أصدرھا االتحاد االوربى تقضى بإلزام تلك ال
ةلمشروع قانون جدید یسعى الى حمایة البیئة مما تلحقھ ھذه الش ات حی ة وكائن اه وھواء وترب  ركات من تلوث می

 كذلك فقد قامت الجماعة االوربیة . 37وبالطبع فانھ لیس ھناك سعر محدد للكائنات او المناطق المعرضة للخطر 
ك لتثبیت %  .5باقتراح فرض ضریبة على مصادر الطاقة بنسبة  صدر وذل ل م ا لمحتوى الكربون لك للطاقة تبعً

كسید  ُ وتبدأ الضریبة بمعدل یصل الى ما ) م .199(عند مستواه فى عام ) م5 . .2(الكربون فى عام انبعاث ثانى أ
ً برمیال من النفط و  للفحم ثم یزداد سنویا بما یعادل ثلث الرقم 3. .4 للغاز و63.2 دوالرات للزیت و3یعادل طردیا

تخذ  .اإلبتدأئى ھذا فیما یتعلق بضرائب الكربون ُ وث  أما فى الیابان فقد أ ل ُ ث یعاقب الم أة حی اب والمكآف مبدأ العق
ً للحد من التلوث بالدعم المالى إستنادأ على مبدأ  لوث یتحمل التكلفة ( بالغرامة وتكآفأ الشركات التى تبذل جھدا ُ  ) الم

ضریبة الكربون من قبل معارضى ضریبة الكربون بحجة أن أضرارإرتفاع حرارة االرض بسبب  وقد ھوجمت .
إن تحجیم %  .2اوز الكربون ان تتج ذلك ف من الناتج االجمالى القومى للعالم وتلك ھى الخسارة لمدة مائة عام ك

الطاقة عن النمو الذى یدعو الیھ انصار ضریبة الكربون سیلحق خسائر جسیمة باالقتصاد العالمى وبصفة خاصة 
على اساس أن العالم یحتاج الى وقد بنى معارضو ضریبة الكربون نموذجھم المناوئ  . إقتصادیات الدول النامیة

ً من فرض ھذه الضریبة رى أن ھذه 38 .دراسات أوفى وابحاث اكثر دقة للتوصل الى حقیقة المشكلة بدال وھكذا ن
ق  ویأتي التساؤل ما إذا كانت الضریبة . إحدى العقبات التى تقف امام ضرائب التلوث ى طری ل ام ھ ل االمث الح

م ولكن م.شعلھا حروبًا لذى سییفتح ابواب أخرى للنزاع والجدل ا ا إذا ا یھ ل  ھو م ً أمث د وضع حدا صاد ق االقت
صود  صادیة والمق دة االقت اص للوح للتلوث وھذا بقیاس التلوث أو الضرر البیئى أوال ثم معرفة معادلة الربح الخ

ة النقد ساب ھو القیم ا ھنا مصدر التلوث ثم معرفة معادلة حساب التكالیف الخارجیة والمراد بالح ة النھ ة المالی ی
د . اآللیة المستخدمة لقیاس الرباح والخسائر فى الرفاه والمنفعة اما كیفیة الحصول على اآلثار الخارجیة والتى ق

ة ة االجتماعی ان  تكون إیجابیة أو سلبیة فھو الفارق بین التكلفة الخاصة والتكلف إذا ك صادیة ف دة االقت شاط الوح لن
                                                

  23العدد الثانى ص –شئون بیئة – ظاھرة تلوث المیاه) 2003یونیو ( مجلة سد مروى 33
  .القاھرة ،  الدار العربیة للنشر –كیف تحمى اسرتك من االصابة بالفشل الكلوى والكبدى والسرطان ) م1991(  احمد عبد الوھاب 34
  .السالمیةجامعة امدرمان ا. غیر منشورة ماجستیر رسالة . تقییم لمعالجة المخلفات السائلة بالكروم) 2003( امیمة عطیة حسن 35
 13 ص – دار الظالل للنشر –االسالیب االقتصادیة لتقییم وتسعیر االصول البیئیة ) م2003( حسن بشیر 36
 158 ص537 العدد–اروبا تلزم شركاتھا بدفع تعویضات عن االضرار البیئیة ) م2003اغسطس ( مجلة العربى37
   org.acb.www\الحوار بین منتجى النفط ومستھلكیھ ) 2003( حسین عبد هللا 38
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اییر وفرض االمر سلبیا ًبمعنى ان ھناك تل وانین ووضع المع ن الق ق سٌ وث فیعنى ذلك ضرورة التدخل عن طری
ى  غ أقصى مدى ف ى تبل اج حت ى االنت ستمر ف صادیة ت الضرائب على التلوث وإذا لم یحدث ھذا فإن الوحدة االقت

ة ا  . لالرباح الخاصة مما یجعل التلوث یتجاوز الحد االمثل ویفوق الطاقة اإلستیعابیة للبیئ ُ كم ى ستخدأ ً ف ضا م ای
ضیالت  ى تف سة عل ة المنعك ا القیم ى انھ تقییم تكالیف التلوث مایسمى بالقیم االقتصادیة ویُعرفھا اإلقتصادیون عل

ُحدد ھذه القیمة عن طریق االستعداد للدفع ) قیمة الخیار( المستھلكین وحق إختیار السلع أو )  willing to pay(وت
ددت ثالث اسس لعالقات القیم االقتصادیة ) willing to accept(اإلستعداد لقبول التعویض عن الخسائر  وقد حُ

صادیة  یم االقت ى الق ة وھ یم  .البیئی ة والق اییر االجتماعی ى المع ام الموجودة ف رأى الع ضیل ال یم تف ار وق یم الخی ق
  . الوظیفیة لألنظمة األیكولجیة الطبیعیة

الیف  د تك ستویات من أھم أھداف استخدام القیم االقتصادیة لتحدی ى االوصول للم ضرر البیئ ى او ال دھور البیئ الت
الُمثلى من التلوث اضافة الى الكفاءة فى استغالل الموارد الطبیعیة فمن الممكن تقییم االضرار البیئیة فى حاالت 
أنھا  ن ش ى م وائح الت وانین الرادعة والل د فرض الق شاط معین بع د وجود ن صادى او بع ما قبل بدء النشاط االقت

خفیف من الضرر البیئى ھذا یعنى ان ھنالك الكثیر من االرباح البیئیة التظھر فى شكل ارباح نقدیة وإنما تظھر الت
وبالنسبة لتقدیر الضرر البیئى یواجھ االقتصادیون تعقیدات كثیرة وذلك   .من خالل التحسن البیئى و نوعیة الحیاة

ییم عن طریق التقدیرفى ھذه الحالة یُسأل المتضررون من لعدم خضوع المعالم البیئیة السعار السوق وتخضع للتق
ھ  ون ب ذى یقبل دى ال ى الم ك یكون ف التلوث البیئى عن مدى رغبتھم فى الدفع لقاء منع حدوث الضرر البیئى وذل

ٍ   .كتعویض عن الخسائر فى التدھور البیئى ل ذا فلك اح ل ن االرب وبالطبع فإن نظرة االشخاص للخسائر تختلف ع
  :فى التقییم النقدى لألرباح واالضراروھى كاآلتى" الالتماثل " ختلفان تحددھما ظاھرة قیاسان م

  .)WTP to secure benefit(الرغبة فى الدفع لقاء تأمین الربح من التحسن البیئى 
  .) WTA forgo benefit( الرغبة فى قبول التعویض مقابل االستغناء عن الربح . 1
  . )WTP to prevent a loss(سارة من التلوثالرغبة فى الدفع لقاء منع الخ . 2
  .WTA to tolerate a loss (39(الرغبة فى قبول التعویض مقابل إحتمال الخسارة  . 3

والجدل الذى یدور اآلن فى االوساط االقتصادیة عن مدى جدوى فرض الضرائب على التلوث وعن مدى قابلیة 
ات المنتجین للدفع ومدى قبول المتضررین للتعویض وعن أك ستحدثت نظری ُ د أ ق فق ة للتطبی ات مالئم ر النظری ث

وم ) االستدخال الرنور بیجو(عدة منھا على سبیل المثال نظریة  ل التعویض وتق ن أج دفع م ة ال وھى تدعم نظری
ٌوثة التى یقذفون بھا فى مجارى االنھار مثالً     .على الرسوم والمساعدات التى یدفعھا المسؤلون عن النفایات المل

وھى تقوم على عكس النظریة السابقة أى عدم ملكیة احد للموارد البیئیة ) حقوق الملكیة لرونالد كواز(یة اما نظر
بالتالى یجب إرغام الملوث وضحایاه على التفاوض المتواصل حتى یصلوا الى إتفاق تلقائى حول الحد االقصى 

ل وھكذا تتعدد النظریات وتختل . 40لمستوى التلوث المقبول من الطرفین ى یجب ان یتعام ة الت رؤى والحقیق ف ال
ة  ى المعادل ھ ف ب إقحام ة یج ٌح ى اصبح ضرورة ُمل رقم البیئ امى أن ال معھا الجمیع خصوصا ًالعالم العربى والن

 ً نویا ون دوالر س اتج %) 37(االقتصادیة فقد أكدت دراسة حدیثة أن العالم العربى یخسر عشرة آالف ملی ن الن م
غیر من القومى بسبب تدھور نوعیة ذا جزء ص  االرض الصالحة للزراعة واالمراض الناتجة من تلوث المیاه ھ

ام دیرھا بارق صعب تق ى ی ة والت ة والثقافی  41الخسارة البیئة الناتجة عن أسباب بیئة ناھیك عن الخسارة االجتماعی
ق   .42لى دفع الثمن الفردى لقاء الربح االجتماعىعویتطلب ھذا الوضع سیاسات إنمائیة تقوم . ومن أسالیب تطبی

ة  صادیة االجمالی یم االقت تخدام الق سن ) (TEVالنماذج القیاسیة إس اس التح ضل لقی ة ھى االف ذه الطریق وتعتبرھ
ضرر  اس ال ة قی لوب إمكانی ذا االس ى ھ ذا یُعط صحر وب البیئى أو لقیاس تكالیف التدھور الناتج عن التلوث او الت

ة شطة التنموی ن االن اتج ع ى الن س .البیئ دوى البیئ ویٌ ة الج ى دراس ع ف اق واس ى نط وذج عل ذا النم ة یتخدم ھ
ى  ك المؤشر عل ضھ یرتكز ذل شروع أو رف ول الم للمشروعات وذلك باتخاذ قرار مناسب التخاذ القرار حول قب
شروع  ك الم شاط ذل ق ن ن طری المقارنة بین تكلفة المشروع وأرباحھ من جھة والقیمة االجمالیة البیئة المفقودة ع

اكبر من الصفر حیث تكون ) (BD . CD . BPاعتماد المشروع عند مثل تباع القواعد اآلتیة فى التقییم ویمكن إ
ى ) (CDالمنافع الكلیة للمشروع موجبة بعد خصم التكالیف التنمویة  ة ف والمنافع المستمدة من الحفاظ على البیئی

عندما تكون القیم و تغییر كیفیة تنفیذ المشروع إلغاء المشروع أو اعادة ھیكلتھ أ،  )(BPحالة عدم تنفیذ المشروع 
أصغر من الصفر أى أن قیمة المنافع الكلیة سالبة ویتم الحصول على المنافع البیئة ) BD . CD . BP(المقاسة 

ھ ) BP(الناتجة عن إستخدام المشروع  ى بترك عبر إستخدام القیم االقتصادیة االجمالیة لتحدید قیمة الرصید البیئ
فھى التكالیف الملموسة فى شكل مدخالت ومخرجات ) CD(تھ أما التكالیف الناتجة عن تنفیذ المشروع على طبیع

وبالرغم من أن إستخدام القیم االقتصادیة االجمالیة یعتبر االبسط فى التطبیق وذلك   .قابلة للتقییم النقدى فى السوق
 للدراسة وتحدید النتائج الفعلیة  اخذ العینات المناسبةلعدم الحاجة الستخدام أسالیب معقدة فى جمع البیانات اال أن

                                                
   61 -57 -ص) م س ذ(  حسن بشیر 39

40 www. Bent jbeil.com 
  12ص - العدد الثانى–ظاھرة تلوث المیاه ) م2003یونیو  (– مجلة سد مروى 41
 56 -55 ص - الریاض–إقتصادیات الموارد والبیئة دار المریخ للنشر ) 2002( أنطوى فیشر 42
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ن  ذلك یمك ة ل دول النامی ى ال صعوبة ف الغ ال ر ب ر ام شروع یعتب الدقیقة لالستخدام حسب مدخالت ومخرجات الم
اك  . استخدام أسالیب التقدیراالیجازى للقیم البدیلة لتحدید النماذج االقتصادیة لدراسات الجدوى البیئیة ا أن ھن كم

   .اسلوبى استخدام اسعار التمتع و التقییم االفتراضى

  تـلـوث المیـاهأثر  . 4.4
رن  ذ الق ث االرض من سان بتلوی دأ االن د ب رة فق سنوات االخی وم أو ال دة الی قضیة التلوث كما ذكر سابقا لیست ولی

ت ف ا زال لحة نسبة لما افرزتھ من عواقب وخیمة م ُ دفع الثامن عشر أال ان القضایا البیئیة أصبحت م م ت ا ل واتیرھ
ى اآلن  ة حت اء . كامل شاغل للعلم شغل ال ست ال اه ام ؤاءت بحرب المی ة والتب ضیة عالمی ست ق اه أم ضیة المی وق

ٌت الى السطح ما بین الكثیر من الدول نسبة لإلشتراك فى االنھار او لعبورھا الحدود  والنزاعات من أجل المیاه طف
ى ن انى عل رائیلى اللبن صراع االس دثھا ال ر وأح صبانى( ھ شارات ) الح سة االست ات مؤس ب توقع ذا بجان ھ

ُرابة ) Price Water House(الدولیة أن النزعات ستزداد ضراوة بسبب حدة نقص المیاه الذى یتوقع أن یطال ق
كما أن زیادة السكان و  .43والمناطق االكثر تھدیدا ھى الشرق االوسط) م .5 .2(الثلثین من سكان العالم فى عام 

اه النمو ا ة وجودة المی وارد المائی ى الم القتصادى ال یؤثران على طلب المیاه فقط بل یصل االمر االى التأثیر عل
ھ اآلن  . 44ویعنى ذلك زیادة التلوث ونقص المیاه الصالحة للشرب واالغراض التنمویة  ورد متجدد ولكن المیاه م

% 2 من ھذا الماء عبارة عن ماء بحار و%97من الكرة االرضیة عبارة عن ماء أال ان %  .7مھدد فصحیح ان 
ا % 1حبیس االنھار والجبال الثلجیة وجزء كبیر من ال  سنى لن ً الیت دا الباقیة تتواجد فى احواض جوفیة عمیقة ج

ة  سٌیرھا الطاق ى ت اه الت ل دورة المی ً بفع صبح عذبا دد وی ب متج ذا االكوك اه ھ ً من می استخدامھا فجزء صغیر جدا
ُصد . 45الشمسیة ة(ر احدث وأشمل تقریر حول موارد المیاه العذبة فى العالم بعنوان وقد ا ) التنمیة المائیة العالمی

سنوات " م3 . .2 مارس 2"فى طوكیو  ى ال سبوقة ف ر م ستویات غی ى م صل ال ة ست اه الكونی ة المی وذكر ان أزم
دة م ى انحاء عدی اه ف ل القلیلة القادمة مع إزدیاد إنخفاض متوسط نصیب الفرد من المی امى وستواص الم الن ن الع

ع  ة . موارد المیاه إنكماشھا المنتظم بسبب الزیادة السكانیة والتلوث والتغییر المناخى المتوق دیر منظم دیث م ولح
اة " م3 . .2كویشیرو ماتسورا  "الیونسكو  ھ الحی عن أنھ لن تنجو منطقة من تأثیر ھذه االزمة التى تمس كل أوج

ً من صحة االطفال وحتى  قدرة االمم على تأمین الغذاء لمواطنیھا فإمدادات المیاه تتناقص بینما الطلب یتزاید بدءا
ً بمعدالت الیمكن تحملھا وخالل العشرین عاما المقبلة سینخفض متوسط نصیب الفرد من المیاه بمقدار  دراماتیكیا

ً الربع نقاط محوریة یتضح بجالء خطورة الموقف ودقتھ ونجد أن مشكلة المیاه مشكلة عامة وو . 46الثلث    :فقا
ة تحت انعتبریُ النمو السكانى وزیادة النشاط االقتصادى  اه العذب ى ان تكون المی ى ادت ال ل الت  من أقوى العوام

ة  ة العذب صراع حول الموارد المائی سة وال ى المناف ك أدى ال ل ذل شة ك ستوى المعی ن م سُ ب تح الضغط ھذا بجان
ة  ساواة االجتماعی دم الم ى ع افة ال ذین إض سكان ال غطت ال ع الفقر ض رامج رف اب ب صادیة وغی شیة االقت والھام

الب  ر س ً أث ا ھ غالب تج عن ذى ین سیئ ال یعیشون فى فقر مدقع لسوء استغالل التربة وموارد الغابات وإستخدامھا ال
   .على الموارد المائیة اما غیاب مقیاس التحكم فى التلوث ساعد على تدھور إضافى فى الموارد المائیة

  الضغط المائىوالسكان  . 4.5
والى  اء بح ازداد عدد السكان فى العالم بمقدار ثالث اضعاف عددھم خالل القرن العشرین فیما زاد استھالك الم
سبعة اضعاف بما یعنى ثلث سكان العالم یعیشون فى دول تعانى من ضغط مائى متوسط او عالى ومن المتوقع أن 

اء  ویؤ .تقریرتزید ھذه النسبة الى الثلثین كما ذكر ال ى إستخدام الم سبب التلوث عل ثر التدھور فى نوعیة الماء ب
ة  اه ذات النوعی ى المی وصحة االنسان وعمل النظم البیئیة المائیة مما یُقلل من كفاءتھ ومیزاتھ ویزید المنافسة عل

مھا  و. المناسبة ُ أدى الى التجزئة وعدم تتضخم المشاكل أعاله بقصور اإلدارات المائیة فاإلدارات القطاعیة وتحك
ا  ى تكون شرعیتھا وكفاءتھ ة والت وق تحتی سات الف ا للمؤس التنسیق الدارة وتنمیة ھذه الموارد ویترك االمر غالب

ط تساؤل متزاید فالمشكلة إذن تنبع من االدارة غیر الكفؤة والمنافسة على الموارد المحدودة  ان  و .47محٌ حد االم
اش نسبة لزیادة عدد السكان وقد اصبح نصیب الفرد فى العالم أقل مما كان علیھ  آخذ فى التدھور واإلنكم48المائى

ادة ) 1970(عام  سكان 1.8بمقدار الثلث بسبب زیادة اعداد البشر فقد بلغت الزی ن ال ون م الم  .49 بلی ى الع ا ف أم
                                                

43 www. Bent jbeil.com 
  27 ص – الخرطوم – ورشة عمل –مستقبل البحث العلمى فى مجال المیاه ) م2002( عثمان التوم حمد وآخرون 44
 47 دار البشیر للنشر والتوزیع ص– مواجھة ندره المیاه –الواحة االخیرة ) م1994( ترجمة  على حسین – ساندرا بوستیل 45
  184 - ص 537العدد ) عالم عطش(تقریر دولى یسلط الضوء على مشكلة العالم المنسیة ) م2003اغسطس ( مجلة العربى 46
 
  10 ص – الدنمارك –االدارة المتكاملة لموارد الماء ) م2000( أنیل اجاروال 47
لمواجھة الحاجة الى ھو متوسط نصیب الفرد فى بلد ما سنویا فى الموارد المائیة المتجددة والعذبة المتاحة ) (wsiحد االمان المائى  * 48

من منظور عالمى اعتبر    0 من اامیاه المتجددة ھو الذى یولد مشكلة الندرة 3م1000الزراعة والصناعة واالستھالك المنزل
  27 -ص) م س ذ( ساندرا بوستیل ترجمة  على حسین 49
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 ملیون 500 الى ملیون نسمة ومن المتوقع أن یصل292 ملیون نسمة الى 78العربى فقد ارتفع عدد السكان من 
اه   .50)2025(نسمة بحلول  درة المی ى ن اه سبب رئیسى ف ة المی ع كمی بة م ر المتناس سكانیة غی ادة ال وتعتبر الزی

ا  رد فیھ ُعانى من فقر المیاه ھى التى یترواح نصیب الف ومؤشر خطیر على إمكانیة تفاقم المشكلة واالقطار التى ت
ا الفقر یؤدى الى ضغط شدید على إنتاج الطعام والتنمیة االقتصادیة ما بین الف الى الفى متر مكعب فى العام ھذ

ائى% .8وھناك أكثر من  .51وحمایة االنظمة البیئیة اك  .52من الدول العربیة تقع تحت مستوى الفقر الم  26 وھن
ة سمة یُ 232قطریشكل عدد سكانھا مجتمع ون ن إن ال ملی الطبع ف اه وب رة بالمی ة االقطار الفقی ا فئ ق علیھ ادة طل زی

  السكانیة تعتبر على قمة ھرم ھذه المشكلة ولكن ما یزال السؤال قائما ًماھى عالقة التلوث بالندرة؟
درة و ھو  ى الن یس ف ولعل ما سبق من حدیث یُظھر فى وضوح أن ھناك مشكلة ندرة بجانب ان التلوث سبب رئ

ً من  .6عة بالیین إنسان یعیشون فىتوقع العلماء انھ بإنتصاف ھذا القرن سیعانى سب. أحد فروض ھذا البحث  بلدا
َ الفضلھا سینخفض الرقم الى بلیونى إنسان فى  ً السوأ التقدیرات اما وفقا ً وھذا االمر 48شُح المیاه وذلك وفقا  بلدا
ً للتقریر بنحو  من المسئولیة %   . 2سیتوقف على النمو السكانى وصناعة القرار السیاسى وسیسھم تغیر المناخ وفقا

ة حرارة عن شُح ستویات التلوث ودرج اع م اه ستتدھور مع ارتف ة المی المى وأن نوعی  المیاه على االمستوى الع
ى  ات ال ن المخلف ا م ن یومی ونى ط اء ملی سبب الق المیاه ویستطرد الكاتب بقولھ إن أزمة المیاه آخذة فى التدھور ب

ة 8لمخلفات یلوث نحو االنھار والبحیرات والمجارى المائیة وكل لتر من المیاه الملوثة با اه النقی ن المی رات م  لت
ن 12ویذكر التقریر ان ھذا العالم یحتوى على نحو  ر م ة أكب ى كمی ة وھ اه الملوث ن المی ب م ر مكع و مت  الف كیل

ن ھذه االرقام م و. الكمیة االجمالیة للمیاه التى وجدت فى أى لحظة تاریخیة فى اكبر عشرة أودیة انھار فى العالم
   .التلوثو الزیادة االسكانیة  یؤثران بشدة على ندرة المیاه ھىك عامالننجد أن ھنا

الم سیفقد  ع أن الع املین یتوق ذین الع ن ھ ل م ادة ك م18ومع زی ول 3 الف كل ة بحل اه النقی ن المی أى ) م .5 .2( م
وا ر للم ستھلك االكب رى وھو الم ى ال الم اآلن ف دان الع ستخدمھ بل ة مایقارب تسعة اضعاف إجمالى ما ت رد المائی

اه 122من االستھالك العالمى للمیاه العذبة وقد صنٌف التقریر %  .7فالرى مسئول عن  ة المی سب نوعی ة ح  دول
ا  اه وكمیتھ ة المی دنى نوعی سبب ت وأ ب ى االس ا ھ وكذلك قدرتھا على تحسین الوضع وإلتزامھا بھ وإعتبرت بلجیك

الجة میاه المخلفات ویقع السودان فى المرتبة الخامسة بعد الجوفیة ھذا بالمقارنة بثقل التلوث الصناعى وسوء مع
ل إستفحال  ستدعى العالج قب صورة ت المغرب والھند واالردن كل ذلك یلفت االنتباه الى خطورة االمر وتفاقمھ ب

ة عُرضة %  .5 كما أن التقریر نفسھ یذكر أن  .االمر وتعذر الوصول الى حلول ناجعة دان النامی كان البل ن س م
اة ونمو .  53ادر میاه ملوثةلمص ى المی ب عل ادة الطل سكان وزی وھكذا نرى أن ھناك عالقة طردیة مابین زیادة ال

ة وث  و. وزیادة التلوث ویساھم السكان بصورة اساسیة فى زیادة التلوث من خالل النشاطات االنسانیة المختلف تل
سلم م ت الم ول ً یھدد كل بقاع الع ً وخطرا ى المیاه أصبح اآلن ھاجسا اه فحت وث المی ة من تل اطق المعزول ى المن  حت

ل وق  .54فى سبیریا رغم عزلتھا اال انھا تلوثت واخذ التوازن البیولوجى فیھا فى تقھقر) البیقال ( بحیرة  د غزا ك
ى 5 نھر فى أروبا ھنالك 55المناطق فى العالم خاصة مصادر المیاه فمن بین   أنھار فقط یمكن إعتبارھا نقیة وف

ى عددھا %  .6ثت كل االنھار التى تمر بالمدن كما ان آسیا تلو رى واالت الم الكب ار الع أثرت 277من انھ  نھر ت
ى ى  .55بسبب السدود وشق القنوات مما أدى الى تدھور النظام البیئ سان ف ار إن ن وجود ملی ذا ع د تمخض ھ  وق

اه ملیار بالبنى التى 4.2العالم یفتقرون الى المیاه الصالحة فیما الیتمتع  ة المی ى تنقی ذا 56 .یمكن الركون الیھا ف ھ
مل  سح ش ا لم ك وفق دة وذل م المتح ر االم ر تقری ا ذك اطق 116یھدد الحیاة فى العالم حسب م ین ان المن ة تب  مدین

صحى وترتفع % 18الحضریة فى أفریقیا ھى االسوأ حیث ترتبط  صرف ال اه وال شبكات المی فقط من المساكن ب
ات  . % .4ى ھذه النسبة فى آسیا لتصل ال سبب االول للوفی ى ال اه ھ ة أن االمی سیة حكومی ذكرة فرن كما ذكرت م

ر وأن  ر او غیر مباش شكل مباش الم ب ى الع راض ف اه 3واالم ى می نقص ف سبب ال ون سنویا ب ل یموت ین طف  مالی
شاكل الجیوسیاسیة الشت%  .4االشرب الصالحة وتشكل النزاعات المرویة  ب الم ذا بجان الم ھ ذاء الع راك من غ

د  یرش ُ ول و ٌ یم ُ اه یھتم و ى للمی ك دول ة بن صح بإقام اریر تن ل بعض التق ا جع رات مم رى والبحی ار الكب ى االنھ ثلث
ة  . 57مشروعات المیاه فى العالم اه العذب ة المی درت كمی ُ الم بنحو وقد ق ى الع شرب ف صالحة لل م41ال  سنویًا 3كل

ى %68وللزراعة النصیب االكبر من ھذا االستھالك حیث قدر ب  صناعة عل ا االستھالك % 23 وتحصل ال أم
% 87من ھذه المیاه یرجع مرة ثانیة الى المصادر المائیة فى صورة مخلفات و% 43 و. %7اآلدمى فیقدر بنحو 

ة سطحیة والجوفی اه ال وث المی ات تل لوث ُ ر م ة تعتب ذه الكمی ن ھ د   .م ائى یزی ن ان االستھالك الم د م م التأك د ت وق

                                                
www.islam.online.net 50  

  27 -ص) م س ذ(تیل ترجمة  على حسین  ساندرا بوس51
52www.islam.online.net  

  185-184 –ص ) م س ذ(عالم عطش ) م2003( مجلة العربى 53
   54- بیروت ص– دار العلوم المتكاملة –علم البیئیة ) م1981( صفاء الحسن – أحمد رشید 54
  185-184 –ص ) م س ذ( عالم عطش )م2003( مجلة العربى 55

 www.islam.online.net 56 
 57 www.Bintjbeil.com 
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صرف فباإلضافة الى زیادة ا اه ال ن می د م السكان نجد ظاھرة تحول كثیر من الدول النامیة الى الصناعة مما یزی
الم  ة وان الع شرب خاص الصناعى ویُعرض المیاه لمزید من التلوث ھذا بدوره یدعم إرتفاع اثمان معالجة میاه ال

ھ  ى تواج شاكل الت ر الم ن اكب ار وم ضوى لالنھ ر الع ضوى وغی وث الع شكلة یعانى من مشاكل التل الم ھى م الع
ٌدة خاصة فى الوالیات المتحدة  ملوحة میاه الشرب ً بأن معظم الماء االرضى قد أستنفد فعال بطریقة غیر مرش علما

ً   .والصین  ملیارات طن 4طن من النفایات الزراعیة ومامجموعھ )  ملیار1.3(وقد اثبت الخبراء انھ یتكون سنویا
ة فى ھذه الظروف ینعدم االوكسجین الحر فى كل مكان فى المیاه فتظھر من النفایات الصناعیة وغالبیتھا عضوی

سلسلة من النكبات فنقص او انعدام االوكسجین الحر یؤدى الى ھالك االسماك والنباتات المائیة والیسمح للكائنات 
وزاد    . زن البیئىالدقیقة بتنقیة المیاه وحتى اذا قذفت مواد عضویة غیر ضارة فإنھا تؤدى الى خلل خطیر فى التوا

شبكات  ً وتمتاز ال ً ان اغلب المراكز السكنیة فى كوكبنا خالیة من شبكات تصریف المیاه كما ذكر آنفا االمر تعقیدا
ار  ى االنھ ذرة ال صریف الق اه الت بالبدائیة والتُؤمن النظافة بدرجة كافیة وحتى فى الوالیات المتحدة یُوجھ ربع می

ُجرى  على المیاه المتبقیة معالجة أولیة بدائیة للغایة مما ینجم عنھ بقاء ثلث النفایات فى دون إجراء اى معالجات وت
حلة وتجرى ) میریدا(ولنأخذ مثال بسیط فى مدینة مكسیكیة تدعى   .الماء ة ض ار جوفی حیث یشرب الناس من آب

ى إمت فرت عل ب جمیع میاه الصرف ببطء حاملة معھا النفایات الكریھة الرائحة فى قنوات حُ ى جان داد البیوت ال
غ 3.4اآلبار وتلقى المدینة یومیا كمیة من النفایات تزید  ى القرون الوسطى وتبل اریس ف  مرات عما كانت تلقیھ ب

 واذا  . 58وھى ناجمة بالدرجة االولى عن االمراض التى تبعثھا میاه الشرب الملوثة% 41.5نسبة وفیات االطفال 
د ان ما تحدثناعن تلوث مصادر المیاه فى ا ة نج اه جوفی ات أو می رات أو خزان ار أوبحی ت أنھ لعالم سواء أن كان

صرف  ى رداءة ال رده ال ذا م ات وھ ة والطفیلی ات الممرض وث بالمیكروب و التل ار ھ وث االنھ صدر االول لتل الم
 ً ر ضررا صناعیة أكث دول ال ى أو صناعى وال   .الصحى أماالمصدر الثانى فھو التلوث العضوى من أصل طبیع

شاطات صناعیة المصو در الثالث ھو المواد العالقة فى الھواء والتى عادة تصل المیاه من مصادر صناعیة أو ن
ُسمى باالمطار الحمضیة   (acid rain)وھناك مصدر أخر ھو ما تقوم االمطار بغسلھ من أكاسید وھذه االمطار ت

اثیر  ل الت االنھار والبحیرات وینتق ار وھى تؤثر بصورة مباشرة على میاه  ن انھ د م ث ان العدی ى االسماك حی ال
وال یقف التاثیرالسالب للمطر   .59أوربا وكندا فقدت أسماكھا تماما وقامت السوید بصب الجیر لمعالجة الحموضة

اھرة  دث ظ ث تح ة حی روات الغابی ى الث ل یتجاوزه ال الحمضى على التنمیة والموارد االقتصادیة عند ھذا الحد ب
مثل فى وجود أشجار جذورھا جافة وفروعھا وازھارھا ھشة وقد توصلت االبحاث فى تت) الموت الخفى( تسمى 

انى  ى المب ة عل اثیرات التآكلی ب الت بب ھذا الموت ھذا بجان المانیا والسوید وكندا الى أن المطر الحمضى ھو س
ادن  ھذا بجانب تأثیرھا على صحة االنسان حیثل مشكلة أقتصادیةواالثار وطالء السیارات مما یشك  تذیب المع

یة وتتصرف من التربة الى المیاه التى تكون فى متناول االنسان  ا  .وتحولھا الى صورة أكثر سُمٌ ب أال یفوتن ویج
ة مع نشاط متصل باالنتاج اى ما تفرزه المصانع  نذكر ان اساس المطر الحمضى ھو ان بعض الظواھر الطبیعی

  . 60دنافیة واالجزاء الشمالیة من الوالیات المتحدة االمریكیةكالبراكین وأكثر الدول تضررأ ھى البالد االسكن
اخرى وھناك  صورة أو ب سان ب د االن ھ ی د الی م تمت ا یوجد نھر ل ٌ ھ قلم ً بأن نماذج كوارث سببھا تلوث االنھار علما
 فى الوالیات المتحدة عانى من جور اصحاب مصنع للمبیدات حیث تحول ماء النھر الى) جیمس(فنھر   .بالتلوث

ُكتشف ) فرعشة الكیبون ( سُم زعاف فتك بالكثیرین  ً بأن االمر ا أصابت العشرات وقتلت االكثیر من السكان علما
ة ) م1975(بعد عشر سنوات  واء وترب ن ھ ة م وبعد ان قضى التلوث على االسماك والقواقع وكل ما یحیط بالبئی

   .)م1975(وقد تم إغالق النھر بالشمع االحمر فى یولیو 
الواقع ) شیسو(فى الیابان فقد كانت من الجسامة بمكان وقد كانت كارثة عالمیة إذ أن مصنع ) میناماتا(ارثة أما ك

م ) م1949(یقذف نفایاتھ فى میاه الخلیج منذ عام ) میناماتا(على خلیج  سام ول وھى تحتوى على مركب الزئبق ال
رف اموال لمعالجة وتنظیف تم ص م ی ذلك ول صنع ب وال یبالى اصحاب الم وفیر ھذه االم سموم بغرض ت  ھذه ال

ى  . والحصول على ربح اكبر ت ال ات وانتھ دأت بالحیوان وقد تم التعرف على االسباب المؤدیة لالمراض التى ب
ام  ى سبتمبر ) م .195(كوراث إنسانیة فى ع ا واسرار المرض ف ت خفای م عُرف ى ) م1956(ث ود ال سبب یع وال

ب ة بمرك ة ملوث ً وھو إستھالك كائنات بحری دا ام ج ق " س ل الزئب ام " میثی ة ع سلطات الیابانی ك الزمت ال د ذل بع
وھناك معظم انھار الجزیرة البریطانیة والتى ماتت والتى   .61المصنع دفع غرامة كبیرة ألسر الضحایا) م1973(

ً حول ) التایمز( یبذل المسؤلون الجھود من اجل اعادة الحیاة إلیھا مثل نھر د (نھر ومازال الجدل محتدما ) دیرفن
أما عن تلوث البحیرات وخزانات المیاه   .62فى بریطانیا والذى تم إغالقھ فى وجھ النشاط البشرى خشیة ان یموت

دات  مدة والمبی ة كاالس ة الكیمائی ات الزراعی ة النفای سانیة خاص شاطات االن فإن المصدر لتلوث ھذه المصادر الن

                                                
   .184 –ص ) م س ن) (م2003اغسطس ( مجلة العربى 58
 60-59 -58ص –لقاھرة  ا– الدار العربیة للنشر والتوزیع –الحمایة القانونیة لبیئة المیاه العذبة ) 1995( سحر حافظ 59
   15-12 القاھرة ص –االنسان وتلوث البیئة الدار المصریة البنانیة ) م1993(  محمد السید ارناؤط 60
 .البحرین –جامعة الخلیج العربى -بیئتنا فى خطر قصص واقعیة عالمیة) م1995(سماعیل محمد المدنى إ 61
  . كتاب العربى –نسان ار اال دم–دمار البیئة ) م2002ابریل (   سمیر رضوان 62
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وفى الدول النامیة غالبا ًما تستخدم   .63 والمتقدمة على حد السواءوھذه المشكلة واضحة فى كل من الدول النامیة
تمكن  شاكل التلوث والت ر م ُ ث تكث صناعى حی صرف ال اه ال ارى ومی اه المج ستودع لمی ُ ة كم ھذه المصادر المائی

نسان وتتمیز البحیرات بظاھرة خاصة تثیر قلق اال  .منظفات البیئیة من القیام بدورھا فى تنظیف المصادر المائیة
بر عن إنقطاع السلسلة الغذائیة وھذا  ٌعٌ المعاصر اال وھى النمو المتزاید والمرضى للطحالب االمائیة وھى ظاھرة ت

فى الوالیات المتحدة االمریكیة ) ایریة(ھو مصدر القلق واالمثلة على ھذه الظاھرة معروفة فى العالم منھا بحیرة 
ً للتدھور الخطیر ف ً حیا ى البحیرات وخالل السنوات الماضیة فإن معظم البالجات قد اغلقت كما والتى تعتبر مثاال

ى درجة بحیرة  صل ال م ت ً على حساب اسماك مقاومة وأقل جودة وھنالك بحیرات ل إختفت االسماك الجیدة تماما
تخذت االحت) آنسى(فى سویسرا وبحیرة ) لیمان(ولكنھا تنازع مثل ) ایریة( ُ یاطات فى فرنسا ویمكن حمایتھا إذا أ

وھى ثانى أكبر بحیرة فى العالم تعانى من نقص ) فكتوریا(ولم تنجو افریقیا من مشكلة الطحالب فبحیرة   .الالزمة
ا  ة وم رد امثل اذج مج االوكسجین وغزو الطحالب وموت الكثیرمن االسماك وانقراض الكثیر منھا وكل ھذه النم

اع درجة ما بالنسبة لتلوث الماء االرضى أو ا أ. خفى كان أعظم ى ارتف ھ ھ ى تواجھ لجوفى فان اھم المشاكل الت
ملوحتھ وھذا یرجع فى المقام االول الى قیام میاه الرى واالمطار بغسیل االراضى اما ثانى ملوثاتھ فھى النترات 
ث  والنتریت اثناء صرف االراضى الزراعیة المسمدة كیمیائیا وھذه الظاھرة اوضح ما تكون فى غرب اروبا حی

اتجاوزت  ھ عالمی سموح ب ادة   .64نسبة النترات الم ى زی ساھم ف ة ی وارد الجوفی ى استخدام الم راط ف ا ان االف كم
المشكلة حیث ان نقص المیاه یؤدى الى إستنزاف الموارد االرضیة وتعانى الصین على وجھ الخصوص من ھذه 

ا  .65 موارد المیاه الجوفیة  مدینة صینیة مما ضغط على . .4المشكلة إذ تسبب تلوث ونقص المیاه فى إفقار  ً علم
ك  ة وذل بأن أكثر من ملیار ونصف الملیار من البشر یعتمدون على المیاه الجوفیة لتلبیة احتیاجھم من المیاه العذب

ً فإن ال ً لتقاریر واحصاءات االمم المتحدة وعموما شكلتین وفقا ن م انى م ة تع ـوثو االستنزاف، میاه الجوفی  . التل
ر اخطر إضافة الى كل ذلك شرین وھو یُعتب رن الع ن الق انى م صف الث ى الن ر ف ذى ظھ النفط وال  ھناك التلوث ب

ة  ل حادث ة مث وادث البحری اقالت والح ا حوادث الن ددة منھ ى متع وث النفط صادر التل ار وم وث للبح ٌ ل ُ ودى ( م ت
م 1979عام م واضخم تسرب كان فى 1978عام ) اسكوكاریز(م وحادثة 1967عام " المانس"فى بحر ) كاینون

% 15. .1والجدیر بالذكر ان حوادث ناقالت النفط مسئولة عن حوالى  .جنوب خلیج المكسیك) اكستوك(فى بئر 
ة  ى البیئ ً عل لبا ؤثر س دوره ی ذا ب نفط ھ سرب ال من تدفق الزیت فى المحیطات والتفجیر الذى یحدث فى البحار وت

ا والشواھد كثیرة على آ .واالقتصاد فى المناطق الشاطئیة ن أبرزھ ة وم سطحات المائی ثار التلوث بالزیت فى الم
ً بل أن إستھالك االسماك القلیلة ) البلطیق(الذى أصبح شدید التلوث وبحر) الراین(ماحدث فى نھر  ُعتبر میتا الذى أ

 ً ع سنویا یض المتوسط یبتل ا البحر االب ة ام رول . .5المتبقیة فیھ یُنذر بعواقب وخیم ن البت ضا.  الف م اك ای  وھن
وث  سبب تل ا ب ن معاناتھ تخلص م ك لل ى ذل أ ال ا تلج حوادث االنتحار الجماعى للحیتان والتى فسٌرھا العلماء بانھ

ھناك اكثر من ثمانمائة مادة كیمائیة فى امدادات میاه الشرب العالمیة تحتوى على مختلف و . المیاه بالزیت االسود
ب االلمونیم العناصر من مبیدات ونترات ومواد كیمائیة تتفاعل لتس ة ھذا بجان بب السرطانات واالمراض الممیت

وقد تم ذكر أن اكثر وفیات الدول النامیة سببھا  .66الخرف المبكر) الزھایمر(المشتبھ فیھ االول فى إنتشار مرض 
ٌدر خبراء الصحة %  .4من سكان الریف و% 55تلوث المیاه و من سكان الحضر یفتقرون الى المیاه المأمونة ویق

ً بسبب عدم توفر میاه الشرب وغیاب الصرف الصحى منھم 14میة أن العال ین 4 ملیون طفل یموتون سنویا  مالی
ي   .67یتوفون دون الخامسة بسبب االسھال الذى یسببھ االماء الملوث  اه ھذا باإلضافة إل صة المی شاكل خصخ م

اه  ى شراء المی واطنین عل ر الم اء ملوث لتجب ع م ى بی ا وإسھام شركات المیاه ف ى بریطانی دث ف ة وھذا ماح النقی
شرات ) م1988( او  .68حیث تلوثت المیاه بدیدان الدسنتاریا وأصابت الع ن م ة واحدة  م ى حقیق ل ال دم نتوص تق

وھى أن المشكلة أو باالحرى المأساة عامة وخطیرة بحیث انھا تھدد مصیر االنسان على سطح البسیطة وال یُخفى 
وجعلنا من الماء كل {: والتقدم كیف ال وھو اساس ھذه الحیاة ویكفینا قولھ تعالىعلى احد ان الماء اساس للتنمیة 

ل ) . 3االنبیاء (} شئ حى أفال یؤمنون ن اج ذل م ُب ود ت ذكر ان الجھ ب ان ن ھ فیج ل ذى حق حق ى ك ى نعط وحت
ذ  وث من ات التل یض كمی ل تخف ن اج ُظم م ن وانین وال عت الق سان إذ وُض د االن ھ ی الح ماخربت ة إص ام محاول ع

ة ) م1972( شترك بقیم ث م بط تلوی شروع ض ع م ث وض ات 15حی دا والوالی ن كن ل م ل ك ن قب ار دوالر م  ملی
 مادة كمیائیة سامة لالحیاء  .36وقعتا على إتفاقیة جدیدة بھدف تقلیل تصریف زھاء ) م1987(وفى عام . المتحدة

ا 26البحریة وھذا فى إطار محاولة إلنقاذ البحیرات العظمى والتى تزود  ع علیھ اء وتق شرى بالم ون ب %  .4 ملی
ة ل  .69من الصناعات االمریكیة ونصف الصناعات الكندیة % 29كما انھ فى الثمانینات تم توفیر میاه شرب آمن

                                                
 15-12ص ) م س ن(  محمد السید ارناؤط 63
  81 -ص) م س ذ(  سحر حافظ 64

65 http://arabic  
 http://arabic 66 

  \www.aun.edu.egمسعد تشیدى تأثیر السموم على صحة وسالمة االنسان  67
68kefaya.org.\reports  

  280-278 - عمان ص– دار الفرقان –االنسان والبیئة ) م1998(  أحمد الظاھر -  عبد هللا الطرزى69
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ریفیین % 35من السكان بینما توفرت ل% 77من سكان الریف فى الدول النامیة بینما فى المدن توفرت ل من ال
اك یكل ھذه الجھود وغ  .صحىمن المدنیین وسائل صرف % 66و ن  .165رھا جیدة اال أنھ مازال ھن ون م ملی

ھ  . ملیون فى الریف بدون صرف صحى .147البشر فى الریف الیجدون ماء آمن بجانب وجود  رى ان ذا ن وھك
 یتم الفرنسى االصل ان"  فالك "مازال الصراع محتدما ًبین المخربین وبین ما یسعون الى إنقاذ ما تبقى فقد إقترح 

وكالقانون الذى یجیز . الحصول على رخصة بیئیة بدالً عن رخصة البناء لتحدید االستعمال االفضل لمكان معین
لة عن نتائجھا على االقتصاد والبیئة ُعطى ) م1969(واعتبارأ من  . إقامة المعامل والمنشآت بتصاریح مفصٌ ال ت

ً على شھادة  ة 70بیئیةرخصة بناء فى الوالیات المتحدة إال بناءا دوى البیئی  وكل ذلك یدخل فیما یسمى بدراسة الج
)Environmental Impatc Assement (.   

  تلـوث المـیاه فـى السـودان  . 5
  :للسودان العدید من المصادر المائیة 

  :االمطار] 1
ارویتمیز ھطول اال ا االمط ل فیھ ار یعتبر الصیف ھو فصل االمطار فالفترة مابین مایو واكتوبر ھى التى تط مط

باالختالف الواضح فیما یختص بالتوقیت والتوزیع والمكان مما یُعمق المخاطر بفشل المحاصیل فى مواقع معینة 
ب الزراعة المخزون  ار بجان سودان تغذى االمط ل انحاء أواسط ال ى ك ة ف ة اآللی ة المطری شرت الزراع لذا انت

. باحتیاجات الثروة الحیوانیة الھائلة والحیوانات البریةالجوفى والودیان ونقاط المیاه المنتشرة بالكمیات التى تفى 
رغم ذلك فاالعتماد على االمطار ضئیل فمناطق الجنوب والتى تھطل فیھا االمطار بغزارة تكثر فیھا المستنقعات 

ا والحشرات الضارة باالنسان والحیوان والمیاه الجوفیة یحتاج حصرھا واخراجھا لتكالیف ال قبل للدولة بمقابلتھ
  71 .فى الوقت الحاضر بجانب وان تغذیتھا السنویة محدودة

  :میاه النیل] 2
ة  ة ومنطق ضبة األثیوبی ن الھ ن م ع م ى تنب ة الت د النھری اء الرواف أما بالنسبة لمیاه النیل فى السودان ھو نقطة ألتق

 ملیار متر 54 حوالى البحیرات العظمى یجرى النیل االزرق ورافدیھ الدندر والرھد من الشرق بایراد سنوى یبلغ
یبدأ بحر الجبل من بحیرة فكتوریا حیث االمطار طیلة  و. ملیار متر مكعب أخرى 12مكعب یضیف رافد عطبرة 

اة   .العام ویضیع الجزء الذى یحملھ نسبة للتبخر فى منطقة السدود شروع قن ان م دأت ) جونقلى( وقد ك ذى ب وال
ذ  اتھ من د) م1967(دراس ُ یزی ث مم بحی ذى صُ ل بحوالى وال راد النی ع 4.7 ای اق م ك باتف ب وذل ر مكع ار مت  ملی

ام  سبب ) م1973(الحكومة المصریة ع ضت ب ُجھ سودان اال ان الفكرة ا وب ال ي جن ة تمرد ف رارمن الجمعی وبق
رة   .72یطانیةالملكیة البر ى بحی ر الغزال ف راد بح م ای و"ویصب معظ ل " ن سیاب النی ى إن این ف إن التب الطبع ف وب

سبة االزرق ونھر ٌم إقامة خزانات لتخزین المیاه وقد قام الطمى بخفض الطاقة التخزینیة بن فى % 25 عطبرة حت
سبة  یرص بن زان الرص نار%  .4خ ة وس شم االقرب ى خ ن خزان ل م ى ك ا  و .ف سودان حالی ستغل ال  14.6ی

أنھا ت ن ش ن ملیارمترمكعب من نصیبھ فى میاه النیل الغراض الرى وإقامة الخزانات المقترحة م بالد م ین ال مك
سع  و .إستغالل جزء معقول من نصیبھا فى میاه النیل ت ت د إتفق میاه النیل مثار للجدل والخالفات والمناقشات وق

ل  ى حوض النی شترك ف ى ت شرة الت دول الع ى عدول من ال ة وھ شاركة إقلیمی د م ى عق ل [ل ادرة حوض النی ] مب
"NBI "  اه من اجل تسخیر اال) م1999(وأنطلقت فى فبرایر ستدامة لمی ة وادارة م مكانیة الھائلة للنیل عبر تنمی

ة دة المتبادل ل للوصول للفائ صادیة   .النی ة إقت ى تنمی ول ال ى الوص ل ھ وض النی ادرة ح شتركة لمب ة الم والرؤی
   .73واجتماعیة مستدامة عبر االستخدام العادل واالستفادة من مصادر ماء النیل المشتركة 

  :میة المیاه السطحیة والموس] 3
ل و ائر الستخدامھا استخدام امث تشمل القاش والویان المنتشرة اواسط السودان وقد أنشأت عدد من السدود والحف

  . والخطط مستمرة الستغاللھا
  :المیاه الجوفیة ] 4

سلة  ة"تشمل الطبقات الصخریة الحاملة للمیاه من الصخور الرملیةالرسوبیة وسل صخور االساسیة " ام رواب وال
  . 74حات االولیة مستمرة لتحدید كمیات المیاه الجویة الستغاللھا بصورة امثلوالمسو

ال یوضح  ع الح ن واق ان المشاھد العادى یحق لھ ان یظن ان الموارد المائیة المتاحة للسودان ال تحدھا حدود لك
  . )م1959(فقط من میاه النیل حسب اتفاقیة % 2بجالء انھ یحق للسودان ان یتصرف فى 

دوم وھذا اال ذى ی ى ال سار المورد الطبیع رة انح ى فت ستخدم ف صیرة لت ضانات الق رة الفی مر یتطلب تخزین فى فت
ضان وحتى  رة الفی ى فت ة ف ة خاص ھ یعوق المواعین التخزینی ا ان ذى ذكرن ى ال افة للطم ك إض لثمانیة اشھر وذل

                                                
  4-3-2 ص- كلیةعلوم البحار-جامعة البحر االحمر–بحث بعنوان التلوث بالزیت واثره على االحیاء البحریة )  م2000( حمد عبدهللا 70
 29 -ص ) م س ذ(  احمد رشید وھناء الحسن 71
 ورشة عمل مستقبل البحث العلمى فى مجال المیاه كرسى الیونسكو للمیاه الخرطوم) م2002( التوم حمد وآخرون 72
 6 ص - االستراتیجیة وخطة العمل القومیة73
ات االستراتیجیة -الموارد البیئیة والتنمیة فى السودان) م1998(   الطیب احمد المصطفى حیاتى74  -ص – االخرطوم – مركز الدراس

16 
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 بالصورة المطلوبة كما ان اغلب االودیة التصل الى النیل وتأتى فى تدفقات سریعة وقصیرة یصعُب االتحكم فیھا
صادیة  المیاه السطحیة والجوفیة شراكة مع دول الجوار یؤثر فى استخدامھا االمثل تقلب االجواء السیاسیة واالقت

  0واالجتماعیة إضافة الى التدخالت االجنبیة
  )3بالملیار متر(یبین الموارد المائیة المتاحة للسودان ) 1(والجدول رقم 

  ورشة عمل مستقبل البحث العلمى فى مجال المیاه: المصدر
ً  (3ریف واالحضر ماما االمداد المائى لالغراض المنزلیة فى ال   ):2(فیوضحھ الجدول رقم ) یومیا

  
  
  
  
  
  
  

   . وزارة مجلس الوزراء المركزى) رقامالسودان فى أ( الھئیة القومیة للمیاه : المصدر
رة )2( من الجدول  سنوات األخی تزایدة وقد ازدادت بصورة مضطردة فى الریف فى ال ُ  نستنتج ان اإلحتیاجات م

    .وقضیة التلوث المائى فى السودان ترتبط بكل ھذه المصادر

  نـھـر الـنیـل . 5.1
أن انھ یُ وبالرغم م الم ث ن األعتبر من اقل انھار الع وث وم ن التل سلم م م ی ھ ل التلوث اال ان ً ب ى ثرا ات ال ى االلتف ول

ً من اضاعة الوقت والجھد فى منازعات حول میاه یضربھا غول التلوث فاخطر ما  تحسین احوال میاه النھر بدال
ى البحر ھدد استقرار سبل الحیاة فى دول حوض النیل ھو تلوث میاه النھریُ  صبھ ف ى م ھ االستوائیة ال  من منابع

ن " فكتوریا "المتوسط واكبر دلیل على ذلك ما حدث فى بحیرة  ن االسماك م واع م التى لم یبق فیھا اال ثمانیة ان
ت  د لعب ك فق ب ذل الم بجان ى الع رة استوائیة ف ر بحی شدید الكب وث ال سبب التل جملة ثالثمائة نوع وقد حدث ھذا ب

ا فقد كان الفیضان یكستح سنویا ما ت دورھا فى اعاقة قدرة النھر الطبیعیة على تنظیف نفسھ ذاتیً السدود والخزانا
ة تعرضت  ستعجلة للتنمی ذ خطط م ى تنفی ة ف دفاع دول المنطق یتجمع فى مجراه من مخلفات لیعود نظیف ومع ان

ضغوط النفایات و على المیاهضغط الطلب المتزاید  :االنظمة البیئیة فى حوض النیل عامة لضغوط فى إتجاھین 
  . المتخلفة عن االنشطة الزراعیة والصناعیة المتزایدة إضافة الى مخلفات السكان والذین یتزایدون كل عام

 من 3 ملیون متر312عدد المصانع المنشأة على ضفتى النھر فى مصر فقط یزید عن االثالثمائة مصنع تصٌرف و
وجد معظم المصانع على شواطئ النیل وذلك الھمیة المیاه فى عملیة الصناعة أما فى السودان فت . 75المیاه الملوثة

صناعیة ضالت ال ن الف تخلص م ار لل االنھ تغالل مجار ویر  . 76والس ة وتط وان حمای ة بعن اك دراس ا أن ھن كم
لدراسة أثبتت اشواطئ النیل بمركز الخرطوم قام بھا كرسى الیونسكو للمیاه تناولت مسببات ثلوث میاه النیل حیث 

الى النیل االزرق مباشرة وھو تلوث حرارى ) برى وبحرى الحراریة(تدفق مخلفات محطة  أن ھناك تلوث بسبب
وسالح االشارة وسالح المھمات یقوم بتلوث المیاه ) كوبر االتحادى(سجن و وكیمائى وبواسطة الدھون والزیوت

ل ن خالل احواض التحلی او بصورة غیر مباشرة م سیاحى ام م ال ر وحوض مطع ھ بئ یم ب ة والتعل م وزارة التربی
.  . . .  الضفاف.المرسى " كافتریات السیاحیة و تحلیل یتم شفطھا من وقت آلخر وھى مصدر تلوث غیر مباشر

ُشفط من وقت آلخر "  ً حسب إفادة شركة التجمیل (وبھا احواض تحلیل وآبار ت وتتجمع فى ھذه االحواض ) یومیا

                                                
 155 -154 ص – 531االنسان والبیئة العدد –النیل نھراسمھ النھر ) م2003( مجلة العربى 75
 110ص ) م س ذ( الطیب حیاتى 76

  المحددات والصعوبات  الكم المتاح  المورد المائى
اه  ن می صیب م الن

  النیل
  موسمیة االیراد وضیق مواعین التخزن  20.5

ارج  ة خ االودی
  المنظومة

  تذبذب موسمیة االیراد والشراكة مع دول الجوار  5.5

  )البیئة واالقتصاد( عمق المیاه والبعد عن البنیات االساسیة   4  تغذیة المیاه الجوفیة
  یصعب الحصول علیھا لالسباب اعاله  30  حالیةالجملة ال

ادة  شاریع زی ن م م
  االنتاج

  التكلفةالعالیة واآلثار البیئة واالجتماعیة  60

  تحفھا صعوبات خاصة من دول الجوار  36  الجملة مستقبال

  )Total(الجملة  )Rural(ریف )Urban(حضر  السنة
  1200000  350000  850000  م1998
  1300000  350000  950000  م1999
  1400000  400000  1000000  م2000
  1625000  525000  1100000  م2001
  1880822  780822  1100000  م2002
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بالطبع فإن ھناك جزء من ھذه المیاه یجد طریقة للنیل بجانب الفضالت الصلبة وبقایا میاه المراحیض والمطابخ و
ك ر ذل رة أو غی صورة مباش ل ب ى ضفاف النی ى الضفة  . االطعمة والتى تلقى عل ة عل سات القائم ا أن المؤس كم

أما بالنسبة .  لسیاحیةالجنوبیة للنیل االزرق لھا بصمتھا السوداء على النیل ھذا إضافة النشطة القوارب والسفن ا
رى ا صب جنوب كب ن م ر م اك اكث د أن ھن یض فنج لللضفة الشرقیة للنیل االب مى مث دائم والموس ا ال اذ منھ  النق

ً (فوائض محطة مجارى سوبا  ولكن وصولھا للنیل مستقبالً وارد وفوائض مصنع الذخیرة من خالل ) تالشت حالیا
ة ض المواد الكیمیائی ى بع وى عل ث تحت ار حی ة اآلب ر الثقیل ً العناص صوصا اص(  خ دابغ ) كالرص ضالت الم وف

كنج (أما مصنع  ومجمع ساریا یقوم بافراغ بعض العناصر التى لھا آثارھا الخطیرة على صحة االنسان كالكروم
ً ) كوال ُعت  .وبعض المصانع االخرى والورش فتسبب تلوث مباشرا ات وبالنسبة للضفة الغربیة فت صب لمخلف بر م

ا السالح الطب ة شفط وربم ل وعرب ا خالل احواض التحلی د مرورھ ل بع ى النی صب ف ى ت ى ومصنع االدویة وھ
ً بان ھذه الفضالت یتخلص منھا  سیتحسن الوضع بعد إكتمال تركیب محطة معالجة الفضالت بالسالح الطبى علما

سیل الو.  فى باطن االرض ومنھا الى النیل االبیض مباشرة تج فى شمال المجلس الوطنى نجد غ ا ین سیارات مم
سمك(عنھ تلوث بالزیوت ھذا بجانب فضالت  الموردة فى ) سوق ال ى ) خور ابوعنجة ( ب سبب ف ع ت ى مواق وھ

طالبة بحیث   .    . 36وتضم )  على عبد الفتاح ( الشھید جمع سكن الطالبات بداخلیةاما مصب مُ .  تلوث دائم موسمى
مبات احد  ل كبرىعتبر محطة میاه امدرمان شماوتُ .  مباشرسببة تلوث  مُ  الى ا لنیلتتدفق میاه الغسیل مباشرة ش

واد ا حات والم سیل المرش اه غ الالملوثین االساسیین حیث تتدفق می ا بقای ولیمبر(  مترسبة وبھ ب وجود ) الب بجان
معویة إنتشار البكتریا القولونیة المسببة للنزالت التریولوجى والكیمیائى اتضح وبعد التحلیل البك.  غسیل السیارات

شیا كوالى سماة االشری ى ) E. Coli( واالسھاالت الم ة الت اطق الثمانی ل المن ى ك صعب حصرھا ف صورة ی وب
اما التحلیل الكیمیائى فقد أثبت تلوث میاه النیل ووجد النیل االزرق .  خضعت للدراسة ماعدا محطة میاه امدرمان

 ً ا ر تلوث ات  . ھو االكث اك ممارس ى ان ھن ذا یعن سالمھ ددة ل ع مھ افى م ل تتن اه النی ام ة می ة لع حة البیئ انون ص ق
ى ) م1975( دل ف ار و.  )م1998(والمع دت اآلث ص ى رُ صادیة الت ة واالقت اهأنالبیئی نة المی ي  اآلس دق ف "  فن

صداقة قصر ستخدم " ال سانت حة االن ى ص سالب عل ا ال ا آثرھ شاطئ لھ وار ال ضروات وج ة الخ ة و  .لزراع قل
ام وأن  77للنیل االبیض بسب تلوث میاھھاالسماك جوار الضفة الشرقیة  ى المق اج ف ل تحت مواجھة تلوث میاه النی

االول لوضوح الرؤیة لدى الجمیع وعدم التھوین من حجم المشكلة وإتاحة البیانات المتصلة بھا لمن یطلبھا وھذا 
   . االمر لم یتحقق بعد والأخالھ خاصة فى بلد تنقصھ الشفافیة والوعى مثل السودان

  ـر االحـمـرالبـح . 5.2
 ویعتبر التلوث البحرى 78 . تنحصر عوامل تدھور البیئة البحریة فى االستغالل الجائر للموارد البحریة والتلوث

ل  ث یمث ار حی ر البح ھ عب بالنفط ھو اكبر مشكلة تواجھ العالم بعد التقدم فى عملیات إستخراج البترول وكذلك نقل
غ من اجمالى النقل ال% 65نقل البترول الخام  رول یبل ن 3بحرى العالمى علما بان االنتاج العالمى للبت ون ط  بلی

اء البحر لحفظ  ات بم ُمأل الخزن ا ت رول حمولتھ اقالت البت رغ ن ٌ د ان تف ا وبع ل بحریً سنویًا ونصف ھذه الكمیة تنق
رة أخرى إذ تفرغ ھ اه توازن الناقلة وكذلك لغسیل ھذه الخزانات مما یؤدى الى تلوث المیاه بعد الشحن م ذه المی

در الى جمیع بقاع العالم بواسطة ناقالت النفط العمالقة " بشائر"وفى میناء .  الملوثة بالنفط فى البحر   . حیث یُصٌ
إن  ذلك ف سودانى ك ساحل ال ھدد للبیئة فى ال ُ وبالرغم من أنھ اكبر دعامات االقتصاد السودانى اال انھ یمثل اكبر م

ُجریت فى البحر االح مر لمعرفة ثأثیر الملوثات على الكائنات الحیة البحریة وخاصة تلوث النفط الدرسات االتى ا
ساحل  ى ال ً عل را أثیره كبی ذى یكون ت نفط ال دا ال ً ما ع جد أن تأثیر نشاطات االنسان فى البحر االحمر قلیلة جدا وُ

عاب ٌ ً على جزء من میناء .  والش أثیره على المنطقة لمعرفة مدى التلوث بالزیت وت) بورتسودان(وقد أجریت ایضا
ُعانى من تلوث مُ  افة الى وقد اظھرت النتائج أن المنطقة ت اء إض د الكھرب زمن والمسئول المباشر ھو محطة تولی

اء  د احی ماك إذ ال توج ى االس ك عل ر ذل د أث ورشة الحوض لتصلیح السفن بجانب دور النفط فى صنع التلوث وق
اما المحطة الثانیة فتوجد بھا القلیل من االسماك أما المحطة الثالثة بحریة فى المنطقة ھذا بالنسبة للمحطة االولى 

ى  شائش أدى ال دم وجود ح إن ع توجد بھا بعض الطحالب والسرطانات واعداد كبیرة من االسماك بجانب ذلك ف
ا ة جمیعھ ٌعاب المرجانی صورة . تلوث الرسوبیات بالزیت اضافة الى موت الش ر ب ٌ د اث وث ق ذا نرى ان االتل  وھك

ى ام البیئ دم إستقرار النظ ى ع ا ادى ال ائى مم ا االحی ى  . 79سلبیة على طبیعة المنطقة وتنوعھ ضع ف ویجب ان ن
سبب  ارات الذى ی صنع االط اك م ل ھن دم ب ا تق ة كم اعتبارنا ان النفط لیس وحده المسئول عن التلوث فى المنطق

ى سكان البحر االحمرجانب انعدام الوعى البیئى واالھمال وھذا بال التلوث الحرارى الى ً عل .  طبع لیس قاصرا
سل و تنظیف  د غ دث عن وع یح ذا الن ات االخرى وھ دات والكیماوی مدة والمبی ات االس كذلك ھناك التلوث بمخلف

  .  اللوارى والشاحنات الكبیرة وھو یھدد بانتقال السموم من لحوم االسماك الى االنسان

                                                
  108 -102 ص –دراسة بعنوان حمایة وتطویر شواطئ النیل بمركز الخرطوم ) م2002أغسطس (  كرسى الیونسكو للمیاه 77
السودان الجمعیة السودانیة لحمایة البیئةالم) م1993(عیسى محمد عبد اللطیف .  د78  81 ص -نظور البیئى للتنمیة ف
 6 -3 ص- جامعة البحر االحمر -بحث بعنوان التلوث بالزیت واثره على االحیاء البحریة) م2000( احمد عبدهللا یوسف 79
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اء اما فیما یختص بالمجارى واالوساخ التى یتم ت ل مین دث داخ ان یح ا ك شاطئ كم ى ال سودان(كدیسھا عل ) بورت
ومازالت الفنادق وغیرھا من المبانى السكنیة الكبیرة تتخلص من المجارى فى البحر اضافة ) بسقالة ابو حشیش(و

میة الى ذلك فإن للتعدین دوره السلبى على البیئة البحریة كما أن المبیدات التى ترش فى الودیان والخیران الموس
سل بواسطة  دما تغ ة عن اه الجوفی حیث یتواجد الجراد على وجھ الخصوص تجد طریقھا الى البحر االحمر والمی

 . 3على الرغم من االنجازات التى حققتھا وزارة الرى والموارد المائیة من القفز بمیاه الریف من و.  80االمطار
ة % 72 الى % . 5ومیاه المدن من ) م2.   .2(مع بدایة عام % 52الى %  عتھا التخزینی ت س دود بلغ وانشاء س

اه 36 مقارنة ب3 ملیون متر45.5 دم توفر می ح وع ُ ن ش انى م ات تع ر من الوالی ب اال ان الكثی ون مترمكع  ملی
ضارة والخدمات د االح بالد ومھ مة ال ا عاص ة سنار  . الشرب حتى والیة الخرطوم والتى باعتبارھ انى والی وتع

ةوالنیل االبیض و النیل ا روة االحیوانی اج والث ع االنت ى مواق ة ف ر ان  و81الزرق من شح حقیقى خاص ة االم حقیق
 ً   .مشكلة الكم كبیرة ولكن المسألة تدخل فى اطار حرج حین تتحول الى مشكلة نوع وكم معا

  والیة الخرطوم في تلوث میاه الشرب . 5.3
وقد .    ان ومیاه جوفیة باحواضھا المختلفةالسطحیة من انھار وودی الخرطوم بموارد مائیة جیدة بكل أنواعھا تتمتع

 ُ سات 142تم فیھا فحص ) م1.   .2(جریت دراسة فى الفترة من یولیو الى اكتوبر أ ھاریج مؤس ن ص  صھریج م
د ان عدد الصھاریج الملوثة  زى االمر الى عدم اجراء بطانة % 31 بنسبة 45القطاع العام و المنازل ووجُ وقد عُ

دام لھا بصفة منتظمة بجانب ت ى انع ام االول ال ى المق ذا االمر ف االت ویرجع ھ ى بعض الح اء ف ا دون غط ركھ
ُحصت .  الوعى الصحى عتبر ویُ %  24.1بنسبة 14وكانت الملوثة منھا) المواسیر(  عینة من میاه الشبكة 58كما ف

ا من التلوث یجب ان تكون خالی) المواسیر( ھذا االمر غیر طبیعي الن من المتعارف علیھ ان میاه االشبكة  ً ة تمام
ة  ان بدای ا ب ً سبة علم ذه الن اع ھ ى ارتف فى الظروف الطبیعیة ولكن قِدم مواسیر الشبكة والكسور المتكررة ادى ال

حدثت اضافات جدیدة ) م1927.1954.1964(وفى االعوام ) م1925(تأسیس شبكة میاه الخرطوم كان منذ عام 
دث أشبكة یؤكد على انھا غیر محمیة من ولم یحدث تحدیث كذلك فإن انعدام الكلور فى ال د یح ى تلوث طارىء ق

وھى بالطبع نسبة مرتفعة وقد عُزى % 87 بنسبة 94 منھا وكانت الملوثة 7 . 1لھا اما بالنسبة لالزیار فقد فحص 
وعى الصحىاالمر الى مالمسة االیدى احیانً  صیة وال ة الشخ ستوى النظاف سبة .  ا كثیرة بجانب تدنى م ع ن وترتف

فربما یعود السبب الى وجود مراحیض ) اآلبار (تلوث عند التخزین لالسباب المذكورة اعاله اما تلوث المصادر ال
ة استھدفت او الساحب یفاقم من تلوث المیاه وذلك من خالل) الموتور(كما ان  . قریبة من موقع البئر  37 دراس

كذلك فإن والیة االخرطوم  . %73 نسبة التلوث من الشبكة مباشرة بعد تشغیل الساحب وقد بلغتعینة ماء اخذت 
ال وشامل یُ  اك قصور منذ امد بعید لم تعرف نظام صرف صحى فعٌ ث ان ھن ة حی ة المختلف واحى البیئی ى الن راع

ن  تخلص م افة لل صیانة اض ا لل واضح فى الخطوط الناقلة وبعض محطات المعالجة الموجودة من حیث احتیاجھ
  .  الخضراة فى النھر او فى منطقة الحزام ناتج ھذه المحطات یتم مباشر

ام  رى ھو نظ ة امدرمان وضواحى الخرطوم والخرطوم بح ى منطق دم ف ذ الق تبع من ُ رة (وقد كان النظام الم الحف
ُ ) البلدیة ضالت ثم ا اتج الف ن ن التخلص م ك ب ة وذل ضیف نظام الصرف الصحى فى منطقة الخرطوم دون معالج

 ملیون نسمة 6حوالى (الرقعة السكانیة فى الوالیة   بكمیات قلیلة ولكن مع إتساعد كان ذلكمباشرة االى النھر وق
 ً التلوث بمیاه الصرف .   82تم البدء بنظام الصرف الصحى بواسطة آبار التخلص من ناتج احواض التخمیر) تقدیرا

اء ا أن الم ا ب ة علم وفیر حوالى الصحى یؤثر اول ما یؤثر على المیاه الجوفی وم بت ن إ%  . 6لجوفى یق الى م جم
ن اجزاء .  امدادات المیاه فى الوالیة رة م اطق كثی ى من ة ف اه الجوفی وث المی ى تل ة عل ل قوی اك دالئ د ان ھن ونج

واظھرت دراسة عشرین عینة من آبار من مختلف اجزاء الوالیة .  الخ.  . . الوالیة كالریاض والطائف والشجرة
اك  وث بكتیرى بدرجة كب  .4ان ھن ا تل ة بھ رةعین سبة  83ی سایفون بن ار ال شار آب ى إنت ر ال زى االم یع % .   .1وُ

ى . بجانب الكثافة السكانیة  ساغة والت ر مست ك الرائحة الغی وما یدلل على ان مصدر التلوث ھو آبار السایفون تل
لشجرة تشبھ رائحة البیض الفاسد والتى اشتكى منھا االھالى مما تسبب فى اغالق الكثیر من اآلبار مثل بئر سوق ا

ناتج من )   الریاض.  ود عجیب .الشجرة (وقد اثبتت التحالیل ان التلوث فى منطقة .  والالماب وبئر قاعة الصداقة
اه .  والتى تعتبر بكتریا قولونیة خطیرة) االشریشیا(الفضالت االنسانیة وقد وجدت بكتریا  وساعد علي تلوث المی

م یرجع ) شرق النیل(ث فى ریف منطقة فى اغالق بئر شمبات وھناك تلو) بحرى(فى منطقة  ب االع ى االغل وف
فرت قریبا مثل بئر  اء " م1994/ . 1/1) "ام القرى(ذلك للصرف الصحى وحتى اآلبار التى حُ م الم نجد ان طع

                                                
  .) م س ذ(عیسى محمد عبد اللطیف  80
   . الخرطوم-ر والعالجاتالمخاط –مؤتمر میاه الشرب ) م2002( احمد المجذوب 81
 
 . الخرطوم – الھیئة القومیة للمیاه – مؤتمر میاه الشرب المخاطر والمعالجات –التخزین والتوزیع ) م2002(  احمد صیام 82
 38 -37 ص – مؤتمر میاه الشرب –تلوث مصادرالمیاه الجوفیة فى والیة االخرطوم ) م2002( المعتز عبد هللا 0 م83
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از  الى لغ ز االع صحى والتركی صرف ال ام ال ى نظ ً ال ضا ك ای ل لالصفرارویرجع ذل ون مائ ة ول ھ رائح متغیر وب
   . 84ل خطورة على صحة األنسان االمونیا والذى یشك

   الوالیات الغربیة . 5.4
ة  ل ھیئ ن قب ذلت م ى بُ م المجھودات الت فى غرب السودان نجد ان ھناك فجوة بین طلب المیاه والمتوفر منھا رغ

سبة تنمیة الریفیة ورغم تعدد المصادرتوفیر المیاه وال % 2.7ھذا اضافة الى تزاید عدد السكان بصورة كبیرة وبن
اه ط سنویًا فى والیات الغرب الِ فى المتوس غر مواعین التخزین وشیخوخة شبكات المی ست ھذه الزیادة یقابلھا ِصٌ

ً األوالتى لم تكن شبكات بالمعنى المفھوم بجانب تزاید اعداد  ً بان والیة شمال كردفان تعتبر افضل حاال نعام علما
   . 85من رصیفاتھا 

  الوالیة الجنوبیة  . 5.5
ة الجنوبی ى الوالی ا ف ة ام ضالت المدنی ن وصول الف انى م رة تع سطحیة إال ان االخی ة وال اه الجوفی وفر المی ة تت

والسطحیة االیھا خاصة فى مناطق الكثافة السكانیة او فى مناطق الزراعة والصناعة وقد ظھر التلوث فى مدینة 
   . كان وانعدام وعیھمجوبا ومدن اخرى نسبة لعدم توفر الحمایة اما اغلب ھذا التلوث فیرجع الى تصرفات االس

كر من توفر مصادر میاه كافیة إال ان المواطن الجنوبى بمجرد ان جاء االصیف فإنھ یظمأ ویسی ُ ر الى ورغم ما ذ
 وبالتالى فإن المشكلة تصبح مشكلة كم وھنا یتناول االنسان أى نوعیة من المیاه فقط مسافات طویلة من اجل الماء

   . أه؟ ولو من میاه ذات نوعیة متدنیة وملوثةیشغلھ سؤال واحد ھو كیف یطفئ ظم
ن اسباب ثان الوالیات االجنوبیة م لھا مثل غیرھا من الوالیات االخرى تفتقر الى حمایة موارد ومصادر المیاه م

ً على على إستخدمات المیاه خاصة فى الریف واطراف المدن ن كل نتائج العینات  أاكم.  التلوث مما ینعكس سلبا
اه خذتأواالتى  ن المی ً م دأ ة ابت شرب ملوث اه ال م می ة ومعظ  من مدن مختلفة فى الوالیة الجنوبیة كانت سیئة للغای

اه ً بالمی رورا ون م ا المواطن ى یحفرھ ة الت ضحلة  التقیلدی ار ال ن اآلب اه م شرب والمی ار لل ن االنھ أخوذة م الم
    .86وانتھاء ًبالماخوذة من محطات التنقیة 

  الوالیة االشمالیة   . 5.6
شابھ أثبتت التحالیل والمعلومات أ المیاه الجوفیة ھى المصدر االساسى لمیاه الشرب وتعتبر نھا تمتاز بالعذوبة وت

از .   میاه النیل كما انھا تخلو من البكتریا القولونیةئيایمیفى تكوینھا الك اما بالنسبة للطلمبات واآلبار العادیة فتمت
ل أللمر بالنسبة  البكتیرى وكذا األبارتفاع درجة الملوحة كما انھا عُرضة للتلوث اه النی ى می جزاء التى تعتمد عل

الیف  اع تك ً مشكلة االطماء الذى یزید عاما بعد عام بجانب الصعوبات االداریة والتى تتمثل فى ارتف وھناك ایضا
    .87التشغیل مقابل الصیانة وذلك بالنسبة للجوء للمرشحات الرملیة

  والیة البحر االحمر   . 5.7
ا اما بالن ررة عالمیً صة المق ن الح سبة لوالیة البحر االحمر فقد كشفت الدرسات ان سكانھا یتحصلون على اقل م

ً لالستخدمات المختلفة مما تمخض عنھ ھروب المستثمرین وھجرة ) لتر  .1(الستھالك الفرد وھو اقل من  یومیا
ً   .معظم القطاع المنتج اى مواقع اخرى وخارج البالد ٌر سلبا ى إغالق كل ذلك اث صادیة وادى ال ة االقت على البنی

العدید من المصانع مثل مصنع النسیج واالطارات وبعض معاصر الزیوت بجانب عدم القدرة على تموین السفن 
ً وھى تعود الى اكثر من  . بالمیاه دیم دعم   .7ونجد ان الشبكة الموجودة فى الوالیة مھترئة تماما م تق د ت ا وق ً عام

ُدم عبارة 88.  خزان اربعات وكذلك انشاء محطة تحلیة وھو مجرد حل اسعافىمالى وفنى النشاء  وبالطبع فإن ما ق
قل اقتصادى قائم بذاتھ وھاھو یفتقر الى اھم مورد ووالیة البحر االحمر ككل ثِ ) فبورتسودان (عن ذرة فى محیط 

  .  للتنمیة وھو المیاه النقیة والمستقرة

  والیة الجزیرة   . 5.8
من السكان بالمیاه النقیة وتحتاج الوالیة الى ملیار دینار سنویا لمدة ثالث سنوات لتوفیر میاه %  . 8یتمتع حوالى 

وث ) بود مدنى(یوجد معمل واحد .  الشرب لكل مواطنى الوالیة شف اى تل ُكت ا ا ا ًواذا م ویقوم بتحلیل المیاه یومی
                                                

 .جامعة الخرطوم ) ھندسة مدنیة(درجة البكالریوس فى العلوم . تلوث المیاه الجوفیة بوالیة االخرطوم ) م1999( امل الفاضل 84
  102 – 95 -84 ص – االخرطوم –ورقة القطاع الغربى مؤتمر میاه الشرب المخاطر والمعالجات ) م2002( آدم ادریس سلیك 0 م85
 . الخرطوم . مؤتمر میاه الشرب . ستراتیجیا وإداریا فى الوالیات الجنوبیة المیاه ا) م2002(محمد خیر صالح وبیتر جالیوث ) 865
  217 -215ص ) م س ذ(–ورقة الوالیة الشمالیة ) م2002(  على خضر وآخرون87
 224 -223ص ) م س ذ (–ورقة البحر االحمر ) م2002(محمد االمین كباشى  ) 88
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ات ال ل المعالج صدر وعم ن الم اه م خ المی اف ض تم ایق ا ًالی ة وحالی اه زم ى می وث ف ة ال تواجھ اى تل إن الوالی ف
صورة أذكر نستنتج ومما  . 89الشرب ؤدى ب ذى ی وث ال ن التل انى م ة تع صورة عام ن میاه الشرب فى السودان ب

ردة ت منف ً او عمل ا م ھذه  . مباشرة الى تفشى االمراض المرتبطة بالمیاه وذلك لعدة عوامل تضافرت مع ن اھ وم
لوعى الصحى للمواطن السودانى فالسواد االعظم من الشعب یفتقر الى ابسط مقومات نعدام االعوامل فى اعتقادنا إ

  .  حیاه بیئة وصحیة كریمة
د  حى جی ان توفر الوعى كفیل بان یجعل المواطن یطالب بابسط حقوقھ وھو الحصول على ماء نقى وصرف ص

د تباع االرشادات  صحتھ من خالل النظافة الشخصیة وإبالتالى فھو یحرص على اء الجی التى تضمن وصول الم
ا  ى عنھ ى غن ى ف الیف ھ ة تك ى الدول وفر عل الوعى ی ذلك ف ن صرفھا ك الذى یوفر تكالیف عالج ھو فى غنى ع

كذلك فإن انعدام الكادر المؤھل وارتفاع تكالیف مدخالت االنتاج إلنشاء محطات تنقیة  . الخ.  . .  عالج.معالجة (
ترتیب االولویات من سمات المستھلك الرشید وذلك بإفترض النظریة و.   بذاتھااو ترمیم التالف تعتبر قضیة قائمة

تح  االقتصادیة والبُنى التحتیة الھامة مثل المیاه اولى ان یُعاد النظر فیھا بصورة جادة وفاعلة فمن المؤسف ان نف
در البترول ونفتتح المصانع ونخصخص الكھرباء وغیر اطى الباب على مصراعیھ لإلستثمار ونصٌ ن نتع ا ونح ھ

لمواصفات العالمیة المطلوبة  لتر ماء حسب ا35 . . 3كثر من  الحضرى الیحظى بأمیاه ملوثة فاإلنسان السودانى
   . لترات من المیاه المطلوبة لنا ولھم هللا  .1 .8نسان الریف فال یجد غیر اما إ
  تلوث المیاه والتنمیة في السودان . 6

ُالماء ھو اساس التنمیة امر مفروغ اء م ة فھو  منھ فالم ل التنموی ع المراح ى جمی ى ف ا اساس ن دائم م یك دخل ان ل
ن وجود بشكل ثانوى فى احیان قلیلة م واذا كانت التنمیة ھى العملیة التى یتم عبرھا إنتقال إقتصاد وطنى معین م

رات اال ادة المتغی ى زی ؤدى ال ستھدفة ت ة وم صورة اردی سبى ب ى ن ستوى اعل ى م صادیة مستوى ادنى نسبى ال قت
ة  ة معلوم رة زمنی واحى  . 90الكمیة والتغیرات النوعیة الحضاریة وكذلك فى خالل فت ى شتى ن ة تكون ف والتنمی

شة بعض الجوانب التنمویة قیتم مناوفى ھذه الجزئیة .  الخ.  .  .الحیاة االقتصادیة والصحیة واالنسانیة والتعلیمیة
والماء مدخل مھم .  ى فى كل العملیات التنمویة ما فى ذلك من شكللماء دور اساسو . على التلوث المائى واثرھا

خ.  .  البیئیة. الطاقة .من مدخالت االنتاج خصوصا فى العملیات الزراعیة الصناعیة  ُ . ال ھ م ا أن از كم دخل یمت
ھ مُ بإ دد اال ان ھ متج رغم ان ھ فب دائل ل ن نعدام الب ة ستكون م روب القادم ضوب والح دد باالستنزاف والن ھھ .  اجل
رول الو ل البت رى مث اج االخ صادر االنت دائل لم اد الب ع ان ینفذعكف العلماء على محاولة ایج اولوا ذى یتوق  وح
د ان إ ستبدالھ بالطاقة الشسمیة ومازالت الدراسات مستمرة من اجل استخدام طاقة النتروجین كبدیل للبترول ووجُ

صیر حتى اللحو . 91النتروجین یوجد بصورة اكبر فى الماء  د ی م یحاولون استبدالھا بما یسمى بلحوم الخمیرة وق
ن مواد ً الغذاء یوما شرى م سم الب ھ الج ا یحتاج سمع  . 92مجرد معجون یحتوى على كافة م م ن ى اآلن ل ن حت ولك

   . بمحاولة ایجاد بدیل للماء

  الزراعة وتلوث المیاه . 6.1
د  ة یعُرف السودان على نطاق واسع من العالم على انھ قطر زراعى وق ساحتھ البالغ ث م نفت ثل ون  .  .6صُ ملی

ساھم بحوالى . فدان كاراضى صالحة للزراعة  اتج %  . 4وللزراعة دورھا الفاعل فى الناتج القومى وت ن الن م
اء رغم % 69ما یھمنا فى االمر ان الزراعة ھى اكبر مستھلك للمیاه فى العالم حیث تستھلك .  93القومى من الم

% 89اال أن القطاع الزراعى یستحوذ على  . الفعلیة حسب االوضاع السائدة فى الدولةاختالف نسبة االستخدمات 
ى% 5للقطاع السكنى و% 6من االستخدمات و الم العرب ى الع صناعة ف ة للزراعة  . لل ى ان االولوی ذا ال یعن وھ

ُسس اقتصادیة اع و . ولكن یشیر الى مدى االعتماد على الماء لضمان قیامھا على ا ام یمثل القط المروى جزء ھ
 9من جملة االنتاج الزراعى الكلى فى السودان وتستھلك الزراعة المرویة %  . 5القطاع الزراعى ویساھم بنسبة 

ل %  . 1من االستھالك السنوى تاركة % .  ى العام فقط لالغراض االخرى وھنا نجد ان الماء ولیس االرض ھ
ة  ة الزراعی ادة الرقع سى لزی ى  . 94المحدد الرئی وان وف ال بعن ة "مق ى مركز " الزراعة متھم ة ف درت وثیق ُص ا

ابحاث البیئة والمجتمع بواسطة فریق من الباحثین االنجلیز ادانوا فیھا الزراعة وذكروا ان الزراعة تمدنا بالطعام 
ة ة واالقلیم ستویات المحلی ى لم ة عل ة البیئ صادیات واالنظم ة باالقت ات وثیق ا ذات ارتباط ھ ولكنھ روغ من  ھذا مف

ات  ل نح ة مث شاكل البیئی ن الم ر م ا وراء الكثی ة وانھ ك االنظم ى تل سلبیة عل والكونیة ولھا تأثیراتھا االیجابیة وال

                                                
  158 -275ص ) م س ذ(میاه إستخدمات المیاه وتكلفة ال) م2002(احمد محمد آدم 89
     0 جامعة النیلین – برنامج ماجستر التنمیة االقتصادیة –محاضرات غیر منشورة فى ادارة التنمیة ) م2004(  عثمان السید90
   174 -173 - ص542العدد) محمد الدنیا( ھل ینقذ الھیدوجین العالم ) م2004ینایر ( مجلة العربى 91
     150 ص 545العدد ) زى عبد القادرد فو( لحوم الخمیرة آتیة ) م2004ابریل ( مجلة العربى 92
   .درة العامة للالرشاد الزراعىالزراعة وتحدیات العولمة سلسلة الدراسات االستراتیجیة مطبعة اال) م1999(  سلیمان احمد السید 93
 جامعة –المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ) م2000یونیو (  مؤتمر دراسة تطویر تشریعات وقوانین استخدام وتنمیة الموارد االمائیة 94
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ة حرارة  ع درج ى رف آخر ف شكل او ب سھم ب ة وت المواد الكمیائی ار ب سمم االنھ ائى وت التربة وتناقص التنوع االحی
ةالمناخ فى العالم لذا فمن الضرورة بمكان اعادة النظر  سیاسة الزراعی ى اسس ال ذا .  ف أن مرھ ا ب اه علم ق می ف

دات214من الشرب یتحمل سنویا اكثر  ات المبی شریة  ملیون جنیھ استرلینى لتنقیة میاه الشرب من بقایا كمی  الح
لتخلص من الزیادة فى مستوى امالح النترات الناتجة من االستخدام المفرط للمخصبات المستخدمة فى الزراعة ول

ُب الموضوع ما عالقة الزراعة بتلوث المیاه؟ نجد ان االجابة  . 95ة فضال عن الكائنات الدقیقةالزراعی ونأتى الى ل
د .  ) مخصبات.مبیدات ( تكمن فبما ذكر سابقا  صنیع االسمدة بع اد مجال ت م یرت سودان ل إن ال وكما ھو معلوم ف

ا عام  اج سماد الیوری ت دون ) م1982(واقیم مصنع وحید فى الخرطوم النت ة حال ة والفنی شاكل المالی اال ان الم
ن .  تشغیلھ اكثر م در استھالكھ ب ٌ ◌ قُ دات اذ ی ة %  . 6ویعتبر القطن من اكثر المحاصیل استھالكا للمبی ن جمل م

   . 96المبیدات التى تصل البالد یلیھ القمح وقصب السكر 

  المبیدات التالفة . 6.2
د الان ھذه المشكلة من اكثر مشاكل تلوث البیئة وقد ظھر ر مبی ) DDT(ت فى السودان عقب التعرف على خط

ولكنھ مازال یستخدم فى ) م1981(یقاف استخدامھ فى الجزیرة فى وتم إ) م . 198(اعة االسودانیة عام على الزر
ى  ة وغیر المرغوب ف دات التالف ة المبی دولى ان كمی ك ال ا البن ام بھ ة ق درت دراس بعض المناطق االخرى وقد ق

ة فقط ) DDT(منھا كانت % . 3طن  .  .15سودان باكثر من استعمالھا فى ال سات زراعی وذلك فى خمس مؤس
ا ) م1987(طن عام  .  .5فمشروع الجزیرة اكبر تلك المشاریع تخلص من ار تقریب ساحة واحد ھكت ى م بدفنھا ف

میت  ل االزرق وسُ ن النی ر م و مت د واحد كلی دات(غرب الحصاحیصا وعلى بع رة المبی ان ) مقب ا %   .5وك منھ
)DDT (مبید الحشائش وترتب على ذلك آثار صحیة خطیرة على المواطنین%  . 2و  .  

وظھر اثر المبید فى لبن  ) weaver birds(وبصورة عامة فقد تسببت المبیدات فى ابادة الكثیر من الطیور مثل 
ن نتاجیة الكثیر من النباتات وھذا یشمل المحاصیبجانب فشل إ97االمھات بمنطقة حلفا  سلم م م ی ن ل ل وحتى القط

عندما عاد االنتاج الى مستواه االصلى اى ماقبل إستخدام ) م1951(ھذه المخاطر والتى امیزھا ماحدث فى عام 
ة  . 98المبید وحینھا بدأت اول المظاھر السلبیة للمبیدات  قالة (ھذا بجانب التسمم الذى حدث لالسماك فى منطق س

ومازال السؤال معلقا حول اآلثار السالبة المستقبیلة .  سل البرامیل فى البحرنتاج لغ) م . 199(عام ) ابو حشیش
وبالطبع لن ( وھل تلوثت المیاه الجوفیة أم ال ؟ ) الحصاحیصا (لتلوث التربة بواسطة عملیات الدفن التى تمت فى 

  . )م1991( عام  شخص29توفى ) بربر(وفى حادثة تسمم واحدة فى منطقة  . )یكتشف االمر ما لم تحدث كارثة
خص ) التیلمك(كما ان ھناك كمیات تسربت من مبید  وفى ش السام من مشروع الجزیرة الى مزارع الخرطوم وت

وقد تدھورت الثروة السمكیة بقنوات الرى فى الجزیرة بسبب تلوث المیاه بالمبیدات مما تمخض  . وتسمم آخرون
ساقط  . ود وارخصعنھ حرمان سكان المنطقة من مصدر للبروتین بطریقة اج ى ت ضا ف دات ای سببت المبی ا ت كم

ن جار واوراق القط ى 99 . اوراق االش اه الت شفت ان المی سكر اكت ة ال اطق زراع ى من ت ف ة ُاجری ى دراس  وف
ا بأن % 35یستخدمھا المبحوثین من الترع بنسبة  ً من میاه الترع ھى فائض رى القصب والذى یكون % 33علم

  100 .مشبع بالمبیدات واالسمدة
  :من ھنا نستنتج االتى 

ھلمیاه بواسطة المبیدات تتمثل فى ان اآلثار االقتصادیة لتلوث ا  التأثیرالمباشر على صحة االنسان وتقلیل انتاجیت
ةو روات الغابی یل و الث ة المحاص ن انتاجی ل م ائىو التقلی وع االحی سمكیة والتن روة ال ى الث ضاء عل الیف و الق تك

ن و  .101 للسالالت المقاومةاستیراد انواع جدیدة من المبید سودان م ات ال ضح ان إحتیاج ات ات من خالل الدراس
ً تعد باكثر من حوالى  طن مترى مادة سماد وستزداد ھذه مائة ألف االسمدة الكیمائیة سترتفع الى نسبة عالیة جدا

من %   .  3من اكثررسات ان النباتات ال تستھلك الكمیات خاصة اذا تم تسمید كل المحاصیل الھامة وقد اثبتت الد
المتبقیة مع میاه الصرف الزراعى مما یھدد البیئة المحیطة اذا % . 7االسمدة النیتروجینیة والفوسفاتیة وتتحرك ال

ى ھذا .  102لم تخضع لمعالجات دات محظور استخدامھا ف ن المبی واع م ستخدم ان ث ت الم االثال أن دول الع ً ب علما
ات المتحدة %  . 3طورتھا وعلى سبیل المثال فإن الدول المنتجة نفسھا وذلك للجھل بمدى خ درتھ الوالی ا ص مم

                                                
  0 498 العدد –الزراعة متھمة ) م2000مایو( مجلة العربى95
 110 سلطنة عمان الخرطوم ص –مسقط (جامعة الدول العربیة للتنمیة الزراعیة ) م1997( الندوة القومیة حول إستخدام االسمدة 96
   جامعة الخرطوم– الدارسات البیئیة –  عثمان میرغنى –  مقابلة97

-A .M Abdullah & M.E.T Ali (1979) RESIDUES OF ORGANOCH - G .A Elzorgani 98 
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   38 – 37) م س ذ ص( د عیسى محمد عبد اللطیف 99
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ً حوالى .  محظور فى الوالیات المتحدة نفسھا) م1976(سنة  خص  أ70وعلى مستوى العالم یصاب یومیا لف ش
ة  .  103نتیجة للتسمم بالمبیدات اك قائم المى وھن اق الع ى النط صناعة عل شاكل ال النفایات الصناعیة تمثل اكبر م

ان .  104یلة من الحوادث والدروس القاسیة الناشئة من عدم التخلص السلیم من النفایات الصناعیةطو وھناك نوع
   .105تلوث الماءو تلوث الھواءتجان من الممارسات الصناعیة ھما رئیسیان من التلوث نا

  :المیاه وإستخداماتھا فى الصناعة  . 6.3
  :ة بمكان الن ذلك من شأنھ ان یؤثر على إن فھم طبیعة الماء المستخدمة فى الصناعة من االھمی

  الخطط المستقبیلة)Future Water Planning( .   
  التنمیة)Development ( .  
 دارة اإل)Management( .   

  :عتبارات التى یجب ان تؤخذ فى الحسبان مثل إلاوبصورة عامة ھناك بعض 
  .  ـ إمكانیة احالل عناصر اساسیة لنظام استخدامات المیاه

   . لعالقة بین المیاه ومدخالت االنتاج االخرى فى مراحل االنتاج المتعددةـ ا
  .  ـ التغیرات التكنولجیة وتأثیرھا على استخدمات المیاه فى الصناعة

ا للمیاه بطریقة معقدة مما ینتج عنھ اكثر من نوع  ً ونجد ان الصناعة الكیمیائیة ھى اكثر انواع الصناعات استخدام
ال ات وب ن المخلف ن م اج م الیف االنت وع تك ة مجم ن جمل ر م ستخدمة ال تظھ اه الم ة المی وع تكلف إن مجم طبع ف

ل .  االستخدمات الثقیلة للمیاه او المخلفات المائیة للصناعة وھذا إن دلٌ فانما یدل على مدى إرتباط الماء بالعوام
ى تم الرجوع ال م ی ى االخرى بمعنى آخر فإنھ الیمكننا تحلیل ھذا االستخدام ما ل سھم ف ى ت ة الت ل االنتاجی  العوام

إستخدام المواد ھي تاجیة على ثالثة عوامل ابتدائیة ة من الوحدات االنصوتعتمد النتائج المستخل.  عملیة االنتاج
صناعیة .  عملیات االنتاج المستخدمةو الخلط النھائى للمنتجو الخام ونجد ان ھناك عدة طرق لمعالجة النفایات ال

وقد اوجد بدیل لھذه الطرق وھو .  والمیكانكیة واالحیائیة والتى تخفف من عبء المخلفات النھائیةمنھا الكیمیائیة 
ة و إسترداد مدخالت االنتاجضرائب لضبط المخلفات وتحتوى على االستجابة لل ات االنتاجی ادة إوتعدیل العملی ع

اتو معالجة االمیاه اج والنفای ات االنت ن عملی ات ع بء النفای ة وفصل نتائج ع ة المعرف ى جوھر عملی ة ھ  النھائی
  .  لآلثار الناتجة عن مختلف العوامل المرتبطة بالعملیة االنتاجیة وبالتالى قیاس آثار المعالجة

  
  
  

DEFINITION OF TERM WATER UTILIZATION  
  

بة والمتبخرة ھذه ان تكلفة استخدام المیاه فى الصناعة تشمل على تكالیف التشغیل والمعالجة بجانب المیاه المتسر
 التكالیف تستلزم الدفع من جھات معینة مثل الممولین والمشغلین والمنفقین وكذلك من التكالیف االحاللیة للمصنع

بجانب ذلك تشتمل التكالیف على االنابیب الموصلة للمیاه والصمامات وغیرھا من االالت التى تستخدم .  الخ.  . .
ات وھناك .  فى االستفادة من المیاه ة واتاحة البیان مشكلة تواجھ إستخدام المیاه فى الصناعة وھى مدى توفر ودق

على سبیل المثال فإن استرداد مدخالت .  نتاج االخرى مدى ارتباطھا بعوامل اإل ووھى تتضمن كمیتھا ونوعیتھا
ا ان االدخار من تكلفة كم.  االنتاج دالة فى تركیز التلوث ومدخالتھ وحجم االتشغیل وھذا یحتاج الى بیانات دقیقة

الیف إعادة االستخدام افئ تك ب ان تك ات ویج بء النفای ة ع ى تكلف ل ھذه و.  التخلص من المخلفات تحتوى عل ك
كما انھ من المعلوم ان التقنیات المتقدمة .  التكالیف یجب ان تتوافق مع زیادة االرباح ومجموع الطلب على المیاه

  .  لى تقلیل كمیة المیاه المستخدمة فى الصناعةخاصة فى الدول المتقدمة قد ساعدت ع
ذه  ً بأن ھ ا علما ن نفایاتھ تخلص م دول ت ي ال دة والبحیرات المالحةف رشوب االحواض الراك ام ال أو  استخدام نظ

ولكل من ھذه الطرق نتائجھا على إستھالك المیاه فى عملیات االنتاج ومن البدھى ان .  لتخلص عن طریق الدفنبا
  :بصورة عامة فإن عبء تكلفة المنفعة من المیاه یتطلب حساب و.  التسمح باعادة استھالك المیاهطریقة الدفن 

  .  النفایاتو كمیة المخلفاتو إستھالك المیاهو كمیة المیاه المتسربة
  :ناه توضح ما سبق دوالمعادلة ا

Water utilization charge =F (Q .C .QE. WE) 
  :حیث ان 

                                                
 . االسكندریة -جمعیة اصدقاء البیئة ) م1996" (كیفیة االستناد علیھا "الدلیل المبسط لتشریعات حمایة البیئة والصحة فى مصر 103
 100ص ) م س ذ(د عیسى محمد عبد اللطیف  ) 104
   197 االسكندریة ص - منشأة المعارف –علم النفس البیئ ) م1997( عبد الرحمن محمد 105
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Q =1 C = 2 QE = 3 QE = 4 
اه  ة المی ا بتكلف اه وعالقتھ صناعیة للمی ویجب ان نؤكد على ان الخطط التى التضع فى إعتباراتھا االستخدمات ال

  .  وضبط المخلفات والتغیرات التكنولجیة تكشف عن تخصیص غیر كفوء للموارد المائیة العامة فى التنمیة
ةطبیعة و :ونجد ان ھناك مشكلتان اساسیتان فى تدفق النفایات  لبة ام غازی ائلة ام ص  مكونات النفایات المنتجة س

ددھا و اج وھذه تح دات االنت ائج وح ل 3نت ستخدمة) 1 : عوام ام الم واد الخ ا) 2،  الم یط النھ تجئيالخل ) 3و  للمن
ُو.  106طریقة التصنیع المستخدمة صناعة م ى ال ستخدمة ف اه الم ة ان المی ضح حقیق دم تت ا تق ن دخل أمم ساسى م

ب أوانھ البد من وجونتاج مدخالت اإل ى یج ا الت ا تكالیفھ ات لھ الیف ن تُ د مخلف ساوى بتك سبان وت ى الح وضع ف
ى وقد  . عناصر االنتاج االخرى ن ف الج القط ً بقیام مح عرف السودان الصناعة فى اواخر القرن الماضى تحدیدا

) Handcraft(عات الیدویة تلتھا صناعة السكر بمصنع الجنید فى العام الذى یلیھ وھناك ایضا الصنا) م . 196(
ل  ساھم باق صاد وت مثل الخشب والجلود والعاج والصناعة فى السودان بصورة عامة ال تلعب دور كبیر فى االقت

ات االساسیة  . )GNP(من الناتج القومى االجمالى % 12من  عف البنی ن ض ة م صورة عام صناعة ب وتعانى ال
ى اساسیة للمدخالتوعدم تأھیل القوى العاملة وشح العمالت االجنبی ى  الوسیطة واغلب107ة وھ صناعات ف  ال

السودان توجد فى المدن ماعدا الصناعات التى تقوم على اساس توفر مورد االنتاج فى المنطقة كصناعتى السكر 
وتوجد الصناعات فى الخرطوم والخرطوم جنوب وامدرمان وبورتسودان ومارنجان .  والنسیج على سبیل المثال

ً لتقاریر .  ةوالجدید الثور  6759فھناك ) م1982 . 1981(بعد اجراء مسح صناعى فى عامى ) UNDP(ووفقا
نف منھا    .   على انھا صناعات صغیرة6412مصنع فى السودان صُ

  المصانع وتلوث المیاه . 6.4
ه ھمیة المیاه فى عملیة الصناعة والستغالل مجارى المیا على شواطئ النیل وروافده وذلك ألتوجد معظم المصانع

ي  ً عل لبا ة وإللتخلص من الفضالت الصناعیة مما یؤثر س اة المائی شرب والحی اه ال ة االرضمی دأنا إو . نتاجی ذا ب
س ك ل ده وذل ل ورواف صول بصناعة السكر وتوجد بالسودان خمسة مصانع تقوم جمیعھا بالقرب من النی ھولة الح

رة من المواد وتحتوى الفضالت الصناعیة السائلة الناتجةعلى الماء لرى القصب  ات كبی ى كمی  من صناعة عل
ل اه النی ا معالجة لمی ا دونم د طریقھ ا .  العضویة التى تج ن أن كم ات كبیرة م تج كمی ود تن ات صناعة الجل مخلف

كل ھذه الفضالت ) السلفاید(االكسجین لكى یتم تحلیلھا لمواد غیر عضویة اضافة الحتوائھا على مواد سامة مثل 
سیج أ.  د المائیة دونما معالجة او معالجة جزئیة فى بعض االحیانتجد طریقھا الى الموار ما مخلفات صناعة الن

شة فتُ  ة صبغ االقم ن عملی ة ع ة الناتج واد الكیمائی ن الم رة م ات كبی صحوبة بكمی ادة م طرح دون والتى تكون ع
ث ال ةمعالجة فى الموارد المائیة اوعند مواقع فى احواض االكسدة وھذا بدوره كفیل بتلوی ة والجوفی وارد المائی  م

ى  ارات ف ن صناعة االط ٍ م سودان "وكذلك الحال فى كل ة" بورت وت واالغذی رات والزی ذا .  وصناعة المطھ ھ
اضافة الى محطات الطاقة التى ترمى بفضالتھا الساخنة المصحوبة فى بعض االحیان بكمیات كبیرة من الزیوت 

ةؤدى الى إنخفاض كمیة افى المورد المائى مما یُ  ات الحی م موت الكائن ن ث واذا .  الكسجین المذاب فى الماء وم
منشأة صناعیة فى مختلف  6  بھاتقوم من التفصیل نجد ان منطقة بحرىبشئ )  امدرمان.بحرى (اخذنا منطقتى 

ات  ات المخلف ة معالج صریف بمحط ر شبكة الت صل عب دد محدود یت اك ع ى ان ھن ر ف ن الخط صناعات ویكم ال
صریف أم 108)الحاج یوسف( ار ت ى آب ا ال ة ومنھ شاء احواض معاج ا بان ا ام ن نفایاتھ ا بقیة المصانع فتتخلص م

ى عمق  ة عل ة قانونی بإنشاء احواض معالجة ومنھا الى آبار تصریف داخل المصنع حیث نجد ان عدم توفر رقاب
ً یُ  دى  المیاه الجوفیة بالتلوث وھذا األھددآبار التصریف یشكل خطرا ى الم ى ثر قد الیظھر ف صعوبة ف ب فال القری

ى  ا عل ى تظھر آثارھ إكتشاف مدى تلوث المیاه الجوفیة تكمن فى ان االمواد الكیمایئة تأخذ فترة زمنیة طویلة حت
فى منطقة الشجرة یعمل على تصنیع ) الذخیرة ( وفى منطقة الخرطوم على سبیل المثال نجد ان مصنع   .االنسان

ى الذخیرة التى یدخل فیھا عنصر الرصاص و ل الموقع وعل ر سطحى داخ یتم التخلص من ھذه المخلفات فى بئ
ا  ً منھ نجد بئر حوض یستخدم للشرب وھنا نجد نوعان من التلوث المائى تلوث ناتج عن االمونی مسافة قریبة جدا

صر سام اص وھو عن ة أ.  109وذلك بواسطة الفضالت االنسانیة وآخر ناتج عن الرص ى منطق ا ف " امدرمان "م
ھذا بجانب الصناعات الكیمائیة وھناك غیاب ) م2.   .1.2.   .2(مصنع یختص بالصناعات الغذائیة  171فھناك 

ات  دفق النفای صى لت ضبط الشخ دام ال اب وانع ى غی كامل لنظام ضبط النفایات فى منطقة امدرمان مما یشجع عل
ى االشد خطرفالمصانع الموجودة التنفذ نظام المعالجات وتُ  ود ھ أذت عتبر مدابغ الجل د ت ة وق ًعلى عناصر البیئ ا

د ان فاما صناعة المشروبات الغازیة .  منھا التربة والھواء والماء ة ووج اطق مفتوح ى من ا ف ن نفایاتھ تتخلص م
وعین .  ھناك عالقة ارتباط قویة بین االمراض المستوطنة وفترة العمل تج ن سرین فتن اما مصانع الصابون والجل

                                                
106 Water Research Published for Resources of Future (2004). Baltimore and London Press. 
107 Industrial Area in Omdrman  - Water Liquid Waste Assement (2003). 

  ) م1998(مصطفى حیاتى  108
 66 -65 جامعة الخرطوم ص –ریوس ھندسة مدنیة ل بكا– الجوفیة فى والیة الخرطوم وث المیاهتل) 1999( امل الفاضل 109
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ات ) Soiled Waste(من المخلفات صلبة  ا المخلف وقد یحدث لھا اعادة إستخدام او تجمع وتفرغ فى االرض ام
ُسحب بواسطة  ى حوض ) التناكر(المائیة فت ا ف رغ نفایاتھ صابون تف صانع ال ب ان م ٌرغ فى االرض ھذا بجان وتف

یة او حتى یتضح انھ التوجد ادارة كفؤة للنفایات الصناعو .  السكنیة ویقوم السكان باستخدامھبالقرب من المناطق
فقد قامت الدولة برفع الدعم عنھا ) بسوبا( اما عن محطة صرف الصناعى  .نظام لتخفیضھا او اعادة استخدامھا

وامست تعمل بواسطة المشاریع الخاصة ولم تعد ھى الجھة المنوط بھا سؤال أو توجیھ اصحاب المصانع عن این 
ا ؟ صون منھ ف یتخل اتھم او كی ون مخلف ى واال یفرغ حاب واالدھ ن اص ر م اك نف ك ان ھن ن ذل ر م اكر(م ) التن

رة ل مباش ى النی ات ف ون بالنفای ة ویرم اب الرقاب ة غی صون فرص ة و.  یقتن وبا(محط ة ) س ة طبیعی الج معالج تع
شرات  د الح أ لتوال ن ان تكون مرب ا یمك ا انھ سان كم وان او االن ا الحی شرب منھ ة الن ی بواسطة احواض عُرض

ة الحزام ا.  الضارة ا منطق ات ام ضع للدراس ذى یجب ان یخ ن التلوث وال انى فعال م ا تع ت انھ د ثب ضر فق الخ
وث  . 110والمعالجة ى تل سوس ف ح والمح ا الواض ا دورھ صانع لھ ا ان الم ة مفادھ من كل ما ذكر نصل الى حقیق

ة صورة عام صحى والب.  المیاه بصورة خاصة وتلوث البیئة ب وعى ال اب ال ب غی ذا بجان  سواء الصحاب يئیھ
صناعیة المصان سوبة سواء للالستخدمات ال ر مح ع او المنوطین باالمر ومن جھة أخرى ھناك تكالیف كثیرة غی

صناعیة  اه ال ى المی ادة االستخدام ف ن صعوبة اع الرغم م للمیاه الملوثة وتكالیف المعالجة او اعادة االستخدام وب
ن كل وذلك الحتوائھا على مواد سامة وتحتاج الى تكالیف باھظة اال ان الدو ستفید م ر (ل الصناعیة ت ن ) 3مت م

ر الحاجة 7الماء  ى غی سودان ف ى ال ن ف ا إ مرات قبل التخلص منھ لحسن الحظ نح ة ولكنن ة المكلف ذه التقنی ى ھ ل
  .  111م بصورة اكبرقن یتفاأورة الموقف ومعالجتھ قبل بحوجة اكثر الى مزید من الوعى واالدراك لخط

  اسطة الصناعةاآلثار االقتصادیة لتلوث المیاه بو . 6.5
 من مناطق الصناعة ل والسكان األقربان االثار مباشرة على جمیع االنشطة والقطاعات االقتصادیة خاصة العما

الیف العالج للالمراض المرتبطة  ب تك ونجد ان ھناك تكالیف غیر محسوبة یجب وضعھا فى االعتبار ھذا بجان
 ان ھناك محاولة للمالئمة وال یفوتنا أن نذكر.  المقام االولبالتلوث المائى والتى اسبابھا ترجع الى الصناعة فى 

 ُ شارة الى الخضرة أو الحیاة إ) النظام الصناعى االیكولجى( طلق علیھمابین البیئة والصناعة وذلك من خالل ما ا
   112 . ویتبنى ھذا النظام مبدأ االستخدام االمثل للطاقة والموارد والتقلیل من حدة تولد النفایات

   المیاه والصحة واالقتصاد تلوث . 6.6
مھارات الفنیة لتعتبر الصحة احد ركائز التنمیة البشریة بجانب التعلیم النھ الیمكن االستفادة من القدرات العلمیة وا

حد من المشاركة فى التنمیة االقتصادیة فى ظل وجود امراض تھدد وتعیق تقدم النشاط االقتصادى للفرد والذى یُ 
ة  دولواالجتماعی صحة و لل ىال صحة "ھ ة ال ا منظم ا عرفتھ اعى كم ذھنى واالجتم دنى وال سواء الب ن ال ة م  حال

ة ر مُ   .113 "العالمی ر وتعتب ا إؤش ا وبم ة وتأخرھ دم الدول دى تق ھ یعرف م ام ب صادى ھ دف أقت و الھ سان ھ ن االن
تج و ز وین ستطیع ان ینج ى ی ة حت حیة مالئم اجواء ص ع ب ى ان یتمت اب أول ن ب ة فم ن التنمی ى م ستھلك االساس ی

ل ى االق دل عل ة معت اء واالمراضو . ویمارس حیاتھ بمعدل رفاھی وث الم وتل رار  ھ ً لالض صدرا ر م ذى یعتب  ال
ة ات الكیمائی صحة  . الصحیة نتیجة الختالطھ بمخلفات االنسان والحیوان او المركب ة ال ر لمنظم ت تقری د اثب و ق

نقص الماء الكافى او عدم كفایة الموافق لى إم تعود لاسكان الع  یعانى منھامن االمراض التى % . 1العالمیة ان 
نج  ى ت راض الت ي األم افة ال الصحیة ومایترتب على شرب الماء الملوث او التى تؤوى ناقالت االمراض باالض

أمراض تحملھا المیاه وتنتقل عن طریق شرب ماء ملوث او إستخدام الماء الملوث فى غسل . عن عدم االغتسال
ام  دین أى وانو األأالطع د  وأو الی ل التیفوی ھ مث ولیرا والوج نتاریا والك ھال والدس ائى واالس د الوب اب الكب التھ

یا ( أمراض قاعدتھا الماء اى حامالتھا كائنات مائیة ال فقاریة مثلوھناك . تشویھ االجنة والسرطانات و البلھارس
شریطیة  دودة ال راض تن . )وال ل أم اء مث لة بالم شرات ذات ص ا ح ا المالرقلھ ل .ی رض الفی ا م ى و الفالری الحم

ى ھذا .  مرض النوموالعمى النھرى وراء الصف سبب ف وث یت اء مل اول م ً بأن االسھال والذى قد ینتج عن تن علما
ً فى البلدان النامیة بجانب وفاة  االنسان السودانى یعانى من و  .114 ملیون آخرین18موت ستة مالیین طفل سنویا

راض المر اه واالم راض المی ھ ام ى وج رة عل سان الجزی انى إن د ع ة فق اطق االنتاجی ى المن ة ف ا خاص ة بھ تبط
نتاریا ا والدس یا والمالری ن البلھارس صوص م انى . . . الخ ازال یع زمن وم ن ال ً م ا خ ردح ل  . ال ا ان التحلی كم

نواع وھى احد ا) االشریشیا كوالى "كشف عن وجود بكتریا )  الریاض . ود عجیب .الشجرة (البكتیرى لمنطقة 

                                                
  2004 یولیو –وزارة التخطیط العمرانى . مركز المختبرات االنشائیة والبیئة .  مقابلة مع عبلة عبد العظیم 110
  .  المتجددة فى السودان مشكلة تھدید الموارد الطبیعیة و: ورقة عمل ) م2002(كمال الدین محمد عثمان 111

112www.Btoota.com 
 0 تقریر حول المؤتمر الدولى المنعقد بنیروبى -) م1987اكتوبر ( صحة افضل للنساء واالطفال من خالل تنظیم االسرة) 1 113
دة -الماء ودوره فى التنمیة ) م1987( عبد المنعم بلیغ 114 ة االسك– دار المطبوعات اجدی اه جامع  -76ندریة ص  قسم االراضى والمی
80  
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كما أوضحت الدراسات   .115البكتریا القولونیة والتى تدل على أن ھناك تلوث خطیر بواسطة الفضالت االنسانیة 
ة  دنى صحة البیئ ان المبحوثین فى صناعة السكر بمنطقة النیل االبیض یعانون من امراض معظمھا یرجع الى ت

ً بأن ما ذكر امثلة ولیس عل 116أمراض أخرى% 18بلھارسیا و % 25مالریا % 75وكانت بنسبة    .ا حصرً ما
   .  یبین بعض الحاالت وفق العیادات الخارجیة)3(رقم  والجدول

  1987  1986  1985  السنة 
  3878903  352627  3205706  مالریا
  2190  1082  984  تایفوید

  120695  109723  99749  بلھارسیا
  2225587  2023261  1839329  دسنتاریا 

ضریة وزارة .د بكرى عثمان محم: المصدر ة والح ات الریفی ة لتطویر المجتمع حة البیئ وان ص ل بعن  ورشة عم
  13ص) م1988(الصحة االتحادیة 

  الصحة واالقتصاد . 6.7
واالخیرة تمثل الجوانب غیر المحسوبة وتاخذ )  العوامل االجتماعیة والبیئیة. الفقر.الدخل (یعتبر المرض دالة فى 

ى استھالك و.  )Random Variables( الغیر منتظمة تافة المتغیرص ً عل ا زیادة المستوى الصحى تؤثر ایجاب
وإنتاج الفرد وبالتالى زیادة االخدمات الصحیة تزید الصحة وتساھم فى زیادة مشاركة قطاع االنتاج واالستھالك 

 اضافة فالصحة الجیدة تساھم فى إرتفاع الطاقة االنتاجیة لالقتصاد عن طریق زیادة ساعات العمل . فى االقتصاد
ادة .  الى تحسین ھذه االنتاجیة ل وزی ت العم یض وق ن تخف صحى یمك ستوى ال اع الم إن ارتف ومن ھذا المنطلق ف

االنتاج فى نفس الوقت وعلى ھذا االساس یمكن قیاس أثر تحسن الحالة الصحیة على زیادة االنتاج واالستثمارات 
ا  ا لھ صحیة لم افى البرامج الھادفة التى توسع الخدمات اال ً ونوع ا شرى كم ال الب ى راس الم ة عل ن أھمی   . 117م

ً على القرارات االستثماریة فإن أى مشروع  یعتمد على مفھوم القیمة الحالیة )   صحى. صناعى .زراعى (وإستنادا
الیف  ساب التك ى ح ك عل وم ذل لتیار الدخل المستقبلى ویقصد بھ حساب العوائد المتوقعة وتقیمھا فى الحاضر ویق

مر حساب جوانب أخرى فائدة او الخصم المناسب ویتطلب األوائد فى فترة زمنیة محددة بجانب سعر الالكلیة والع
ات .  المخفیاتونافع متوزیع الوالخطر وعدم التآكل واثر التضخم ھى  وفر أھذه الطریقة تكتنفھا عقب دم ت ا ع ھمھ

ُ  المنافع والتكالیف ھذه اذا ما یھمنا من كل ھذا ھو ان طریقةو.  المعلومات امطلوبة لتوزیع المنافع ى ا ستخدمت ف
رض ادة الم ع أو اب ن من شتقة م ة الم اس للمنفع ستخدم كمقی ة ت ة المرض الكلی ا .  الحقل الصحى فإن تكلف ا فیم أم

  :یختص بالتكالیف فانھا تتكون من ثالث عناصر ھى 
 .  الخسائر االنتاجیة -1
   المنصرفات على الخدمات الطبیة  -2
شمل االلم وعدم الراحة وال -3 صرفات ت ا ان المن ب ( معاناة المصاحبة للمرض كم اتورة الطبی ة + ف تكلف

المرض ) العقاقیر  وھى التكالیف المباشرة ھذا بجانب االخسائر االنتاجیة وھى عبارة عن فقدان الناتج المرتبط ب
   . والذى یقود الى الموت أو االعاقة وھى التكالیف غیر المباشرة

ین طریقة المنفعة وبالنسبة ل صحیة وب دمات ال ى الخ والتكالیف فإن المقارنة تكون بین الزیادة فى المنصرفات عل
اع ھذا  . االنخفاض المتوقع فى التكالیف الحالیة علما بأن اول ما یواجھ الدول النامیة من مشاكل صحیة ھو إرتف
ى  . 118معدل الوفیات خاصة بالنسبة لالطفال ة ف ات دال دل الوفی ل ا(ویعتبر معدل مع ذاء .لفرد دخ عار الغ  . اس

ً مع معدل الوفیات) التعلیم  مستوى إذن فاالنفاق على الصحة جانب مھم وھو .  كما ان زیادة الدخل تتناسب عكسیا
إن .  )إقتصادیات الصحة ( احد العوامل التى دعت الدول المتقدمة للعمل على إنشاء علم سودان ف ى ال وبالطبع ف

اال ان تقریر البنك الدولى اوضح ان حجم  .  حجم الموارد وكیفیة صرفھامن حیثالصورة لیست كاملة الوضوح 
ادل  سودان یع ى ال صحة ف ى ال اق عل ادل % 3.1االنف ا یع رد أى م جل .%5دوالر للف د س ومى وق دخل الق ن ال م

ً فى عام   . 92( خفاض فى االنفاق على الصحة عام وقد حدث اكبر معدل لالن.% 1أى ما یعادل ) م1996(إنخفاضا
 119 ملیون جنیھ وھذا یوضح عدم وضع الصحة فى اولویات سیاسة التحریر 5.4حیث وصل الى ما یعادل ) م93

ات .  سم بوجود سیاس صحیة یت دمات ال سلع والخ إن سوق ال لعة ف صحیة س دمات ال واذا فرضنا ان الصحة والخ
لرعایة الطبیة والتى تتضمن تامینیة وان الطلب على الخدمات الصحیة أو طبیعة الطلب مرتبطة بإحتماالت اوان ا

                                                
 36ص ) م س ذ(  عیسى محمد عبد اللطیف 115
  66ص ) م س ذ( إبراھیم آدم جمعة 116

   
  55 جامعة النیلین ص – ماجستیر تنمیة إقتصادیة –بحث بعنوان إقتصادیات الصحة ) م2002یونیو (– توفیق أحمد الجاك 117
ماجستیر إقتصادیات الصحة ) معھد الدراسات االنمائیة ( محاضرات غیر منشورة ) إقتصادیات الصحة )(م2002 (– سمیرة نھار 118
 . جامعة الخرطوم –

 -10 جامعة النیلین ص – ماجستیر تنمیة إقتصادیة –بحث بعنوان إقتصادیات الصحة ) م2002یونیو  (– توفیق أحمد الجاك 119
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ادل .  خطر التأخر فى الشفاء من المرضو خطر المرض: نوعین من الخطر  ن المرض تع ا ان الخسائر م كم
ً تكلفة الرعایة ال رض جزئیا ةطبیة وبمعنى آخر ینتج عن الم ة الطبی الیف الرعای ن و تك دان زم ة أو فق دم الراح ع

ى من كل ذلك نستنج ضرورة إتباع سو.  االنتاج ساعد ف یاسات تأمینیة ضد المرض وعدم وجود ھذه السیاسات ت
ن االمراض أذن فالصحة سلعة إقتصادیة لھا قیمتھا الحقیقة فى سوق السلع وإ.  120فقدان رفاھیة الفرد او المجتمع

دعیم  المرتبطة بتلوث المیاه ھى القاعدة االساسیة للمرض فى السودان لذا فقد وجب االھتمام بصحة المواطن وت
ل  ا قی ات و كم ة (االنفاق على الصحة والذى من شأنھ ان یقوم بدعم عجلة االقتصاد وتقلیل نسبة الوفی إن الوقای ف

الج ن الع ى . )خیر م افى ونق اء ك صدر م أمین م اه بت ن امراض المی سنا م ى أنف ا أن نحم اء و ویمكنن معالجة الم
ةالتخلص الجید من القاذورات والفضالت المنزلیة والصنو الملوث ة  . 121اعیة والزراعی دم أھمی ا تق ضح مم ویت

ربط الصحة واالقتصاد بجانب توفیر الخدمات الصحیة الدوریة وخدمات التوعیة واالرشاد ووصف االعراض 
فقد كادر أو لمیاه فعالً تشكل مشكلة عن طریق للمواطن البسیط وھذا بدوره یدعم المنتج والمستھلك الن امراض ا

ً على التنمیة بجانب ما . 122ملاعاقتھ وإھدار اوقات الع   .  یصیب االنتاجیة من تعطیل مما یؤثر سلبا

  نموذج تلوث المیاه وأثره على التنمیة االقتصادیة . 6.8
ر األأمن  ھاالت امراض كث ى االس اه ھ وث المی ً بتل ا صیغ و . Diarrhea 123)(رتباط ق ن ذا المنطل ن ھ نموذج م

االت 2002 من وزارة الصحة وھو تقریر عام فى البدء نتعرف على آخر التقاریر الصادرةو.  مبسط  حسب الح
  .  فى والیة الخرطوم فقط

  ح عدد االصابات حسب المحافظاتاآلتى یوض) 4(الجدول رقم 
المتردین اقل من خمس   عدد االصابات  المحافظات

  سنوات
%  

  5  52365  2620  الخرطوم
  9.4  143678  13546  جبل أولیاء

  6.7  42077  2824  امدرمان
  8.1  113429  9220  كررى

  14.8  107232  15870  امبدة
  5.3  73156  3904  بحرى

  9.4  73321  6924  شرق النیل
  10.9  26260  2873  ریفى شرق النیل

  9.1  631518  57781  الوالیة
   6ص ) م2002( الخرطوم . وزارة الصحة االتحادیة . التقریر االستراتیجى السنوى .المصدر 

إلي وقد یعزى ذلك % 14.8حالة بنسبة " 15870"حیث ان ھناك ) امبدة ( افظة نجد أن اكثر االصابات فى مح
ن منطقة امدرمان بصورة عامة تعانى من إھتراء شبكات الصرف الصحى كما أسلفت فى بدایة ھذا البحث كما أ

سان ا" امبدة" ان منطقة  ع إن ب تمت شرب بجان اه ال ة بالذات تعانى من ھذه المشاكل بجانب مشكلة تلوث می لمنطق
ً بقدر ضئ   لیس إالوھذا مجرد إستنتاج یل من الوعى الصحى والبیئى معا

ً للجدول رقم    : التالى  )5(بجانب ذلك یعتبر االسھال ھو احد العشرة امراض المؤدیة للوفاة وذلك وفقا
  قبل+مج بعد  %المترددین   عدد االصابات  السنة

  249  4.4  86   م2001
  240  4.4  95  م2002

   12ص) م2002( الخرطوم . وزارة الصحة االتحادیة .لتقریر االستراتیجى السنوى ا: المصدر 
  . الف 9من الجدول أعاله نالحظ أن االنسبة المئویة ثابتة بالرغم من ان الفرق فى عدد المترددین حوالى 

ً المستشفیات وبالتالى یحسب ضمن اكثر عشرة امر ً ودخوال ة كما یعتبر من اكثر عشرة امراض ترددا اض مؤدی
  ) :6(كما یوضحھا الجدول رقم  )م2002(للوفاة ونسبة الوفیات بسبب االسھاالت لعام 

                                                
ار 0أ120 ر منشورة ) إقتصادیات الصحة ) (م2002 (– سمیرة نھ ات ( محاضرات غی د الدراس ة معھ ماجستیر إقتصادیات ) االنمائی

  .  جامعة الخرطوم –الصحة 
 . دار الصحوة للنشر والتوزیع ، القاھرة –بحث فى تلوث البیئة ممن التلوث المادى والمعنوى ) م1993(خالد محمود عبد اللطیف 121
  جامعة الخرطوم –ماجستیر إقتصادیات الصحة . إقتصادیات الصحة محاضرات غیر منشورة ) م2002( سمیرة نھار 122
  مدیر قسم إقتصادیات الصحة –وزارة الصحة االتحادیة ) مقابلة شخصیة  ( - مجدى ابو حراز 123

  %  االوفیات  االصابات  الشھر
  4.7  32  8349  ینایر

  5.85  37  6445  فبرایر
  4.52  30  7345  مارس
  7.16  78  8508  ابریل
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  .  81ص ) م2.   .2( الخرطوم . وزارة الصحة االتحادیة .التقریر االستراتیجى السنوى : المصدر 
وقد یُعزى % 12.47وبالتالى فإن معدل الوفیات قد إرتفع الى " سبتمبر "نجد ان اكثر االصابات كانت فى شھر 

ذلك االرتفاع نسبة لنھایات فصل الخریف وما یحد ث فیھ من تلوث سواء لمیاه الشرب التى تزداد نسبة عكورتھا 
ً نسبة لوجود المی ً خصبا ً لعكورة میاه النیل او لتلوث الطعام بواسطة الحشرات التى تجد مرتعا   .  اه الراكدةوفقا

ً .    124اسعار الغذاء ومستوى التعلیم+ فى دخل الفرد (دالة = وھنا یمكننا إعتبار أن معدل الوفیات  وھكذا نرى وفقا
دنى  ً بت ال ً بأن المرض مرتبط فع ً علما للجداول التى تم عرضھا ان المرض من أخطر االمراض واكثرھا إنتشارا

ى أسوأ و.  لدان النامیةاالوضاع البیئة والصحیة التى تسود فى الب ام عل قد یتغیب المریض مابین یوم او سبعة ای
ام ة أی اب اربع ط غی روض بمتوس ابین .  الف ف م د یكل الج ق ا أن الع ة   .3 .2كم االت العادی ى الح ھ ف ف جنی ال

ن ھذا م .  125 الف جنیھ16والمتوسطة وقد یصل الى أكثر من ذلك فى الحاالت المتأخرة ومتوسط التكلفة العالجیة
ت  شفى اذا كان ى الم صحى والمكوث ف شفى أو المركز ال ى الم غیر حساب تكالیف الطبیب المعالج والترحیل ال

  .  الحالة تستدعى بجانب الخسائر االنتاجیة

  مصنع النسیج الیابانىنموذج  . 6.9
 سودانیة تحول المصنع الى إدارة) م1978(بشراكة سودانیة یابانیة و فى العام ) م1962(عام  العمل بدأ المصنع
ف  م توق ح) 92 .83(ث سلمھ اص ل أن یت نوات قب س س دة خم ار لم د إیج ل بعق اد وعم ث ع ى حی الیین ف ابھ الح

  .یتكون المصنع من قسمى الغزل والنسیج وكلیھما یضم عدة اقسام أخرى و.  نوحتى اآل) م1998(
  .  عامل یتوزعون على االقسام والتخصصات المختلفة) 596(عدد عمال المصنع 

  : قسم الغزل اوالً 
   . ) الغزل النھائى . البرم . السحب الثانى . السحب االول . التسریح .الخلط :[ یتكون من ستة أقسام ھى 

   عامل 61عدد العمال 
  طن 1300 . طن1: االنتاج الیومى مابین

  650.25 = 2 /1300+1: متوسط االنتاج الیومى 
  10.655  =61/ 650= متوسط إنتاجیة العامل فى قسم الغزل 

 ً    طن11= تقریبا
   دینار 1.650= سعر اطن 

   دینار 18.15= 11*1.650=  متوسط االنتاج بالدینارات فى الیوم 
  :ثانیًا قسم النسیج

م  ال وھ ن العم ة م ات مختلف سم مجموع ساجین (یوجد بالق ة .الن ال البطاری ة. عم صیانة والنظاف سم ال ال ق )  عم
   عامل165وعددھم 

   یاردة 13000 .20000: ین االنتاج الیومى ماب
  یاردة 16500: متوسط االنتاج الیومى 

   یاردة فى الیوم 100= متوسط إنتاجیة العامل فى قسم النسیج 
   دینار 4500 یاردة وسعر الثوب 27واذا علمنا أن الثوب یحتوى على 

   ثوب 611=متوسط عدد الثیاب 
  27495000= 611 *4500=سعر الثیاب 

ا بأن اعلى اجر ً     دینار7000 واقل اجر 12500 علم
  97500:متوسط االجور 

   دینار300بمعنى آخر أن متوسط ما یأخذه العامل فى الیوم 
                                                

   إقتصادیات الصحة واثرھا على التنمیة االقتصادیة بحث لنیل درجة الماجستیر فى التنمیة االقتصادیة-)  م2002( توفیق أحمد الجاك 124
     . فرع امدرمان -بشیر في صیدلیة ود ال) مقابلة( رقیة أحمد 125

  5.72  50  6542  مایو
  5.67  54  7332  یونیو
  6.69  81  10957  یولیو

  7.64  62  11883  ساغسط
  12.47  141  13149  سبتمر
  5.74  63  9534  اكتوبر
  2.96  19  8154  نوفمبر
  4.29  30  8081  دیسمبر

  6.39  677  106319  2002السنوى 
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   دینار 274943015) = النسیج .الغزل ( صافى مایتبقى للمصنع بعد إستبعاد مرتبات العمال
   فقطواحدمتوسط الغیاب یوم ) م2004(عدد العمال المرضى لمدة ستة اشھر  )7(رقم الجدول 

ام   2004/الشھر  ابات ای اص
  الغیاب للشھر

ة  ط إنتاجی متوس
ال سم (العم ق

  )النسیج

ط  متوس
ة  االنتاجی
ى  ودة ف المفق

  الشھر

ط  متوس
اج  االنت
ن  ود م المفق

  قسم النسیج

ة  ط القیم متوس
ودة  المفق

  بالدینارات

  333000  74  2000  20  20  ینایر
  301500  67  1800  18  18  فبرایر
  46800  104  2800  28  28  مارس
  234000  52  1400  14  14  ابریل
  432000  96  2600  26  26  مایو

  333000  74  2000  20  20  یونیو

ى  ً عل وبالرغم من أن االمر مجرد تقدیرات فقط اال اننا نالحظ حجم الخسائر التى یتحملھا المصنع مما یؤثر سلبا
وھذا بغفتراض   )  دینار 2101500(تة مایعادل المعدل النھائى لالنتاج حیث بلغت الخسارة خالل ھذه الشھور الس

  .أن العمال المرضى من قسم النسیج 
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  مصادر تلوث المیاه 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

  اشعاعى نشاطات إنسانیة ردیئة بترول مبیدات وأسمدة میاه أمطار مخلفات صناعیة
  
  

  آثار تلوث المیاه
  
  
  
  
  

  تكالیف تلوث المیاه
    

  
  

   تدھور السیاحة تدھور التنوع البیئى التنقیة والمعالجة تدھورالمحاصیل
   
   

  
  
  النتائج . 7

ي العالقة بین متوسط اإلنتاجیة المفقودة وغیاب العاملین شكل  والت ا ال ودة ) 1(یمثلھ ة مفق ر إنتاجی ح ان أكب توض
ُقد من الدینارات  لذي یوضحوا) 2(یبینھا الشكل  عامل أما العالقة التي 20كانت عند غیاب  ان أكبر قدر ف يك  ف

وھذا  خالل الستة أشھر فيوھى اكبر نسبة غیاب سُجلت   عامل28حیث بلغ عدد العمال الغائبین ) مارس ( شھر 
ى  مابین معدل الغیاب ومتوسط عدد الدینارات المفقودة إن دل فإنما یدل على وجود عالقة طردیة وقد كان ذلك ف

 وحدة 104 أن العالقة ما بین متوسط اإلنتاج المفقود ومتوسط الدینارات المفقودة فنجدھا عند كما. مارس " شھر
ى  دینار468000 نسبة الدینارات المفقودة إلى ارتفعتإنتاج حیث  ً ف ضا ك أی ان ذل ارس "وك ى "م دلل عل ا ی  مم

ال ومتوسط ا اب عدد العم ى غی دد وجود عالقة طردیة موجبة ما بین الثالث متغیرات وھ ودة وع ة المفق إلنتاجی
ة 0الدینارات المفقودة  ة قوی ائبین عال ق ال المرضى الغ ونجد أن اإلرتباط بین متوسط اإلنتاج المفقود وعدد العم

  :ویمكن استخالص مما سبق التالي . حیث تم قبول الفرض البدیل وإستبعاد فرض العدم 
   . ى من التلوث فى السودانأن المصادر المائیة بمختلف أنواعھا سطحیة او جوفیة تعان .1
ھناك جھل تام وال مباالة حقیقة فى التعامل مع قضیة تلوث المیاه من قبل المواطن السودانى ومن قبل بعض  .2

ى  ّ   . )الراعى واعى (المسئولین حیث یسود الفھم السودانى العام
عقوبات رادعة للمخربین وقد رغم وجود قانون منع تلویث موارد المیاه إال أنھ ال توجد محاسبة للملوثین أو  .3

  . تفاقم االمر بعد خصخصة الجھة المسئولة عن المساءلة

  عضویة   ال عضویة 

 فضالت إنسانیة

صحیة 
  )أمراض (

 

  إقتصادیة
 نزاف المواردتدھور وإست

 

  إجتماعیة 
اإلعاقة والوفاة فى (

 )سن اإلنتاج

  بئیة
 )تدھور التنوع الحیوى (

تدھور الناتج القومى نتاج 
 المرض واإلعاقة

 نموذج تلوث المیاه وأثره على التنمیة اإلقتصادیة

إنخفاض 
 جودة

 الصناعة
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ً على البیئة بمواردھا الثالث  .4   . ) تربة . ھواء .ماء ( صناعة دباغة الجلود تمثل أكثر الصناعات خطرا
  . واطنینإنعدام الوعى الصحى والبیئى وعدم االھتمام بالنظافة الشخصیة لدى السواد االعظم من الم .5
  . االمراض الناتجة عن المیاه اھم عامل منفرد مسئول عن مرض وموت آالف االشخاص .6
  . سكان الوالیة الجنوبیة والبحراالحمر ھم االكثر معاناة من تلوث وشح المیاه .7
  . وبین تلوث المیاه)  بترول . صناعة .زراعة (ھناك عالقة قویة بین النشاطات االقتصادیة  .8
   . )top secret(فالمعلومة فى السودان سر عسكري  معلومات وصعوبة توفرھاعدم إتاحة ال .9
  التوصیات . 8
   . نشر الوعى الصحى والبیئى على جمیع المستویات .1
وضع ضریبة لتلوث المیاه وجزاءت رادعة إلصحاب المصانع الذین الیلتزمون بالطرق العلمیة للتخلص من  .2

  . النفایات وكذلك معاقبة كل مواطن یلوث النیل
ة  .3 دات الكیمیائی ن المبی د م ة الح واطنین ومحاول زراعین والم دات للم ار المبی ن آث ى ع ات أوف دیم دراس تق

  . ستبدالھا بالنباتیة والجدیر بالذكر أن ھناك دراسات تجرى على نبات النیم ولكنھا لم تكتمل حتى اآلن’وإ
  . ادیة ألى منشأة صناعیةاالھتمام بتقدیم دراسات الجدوى البیئة ضمن دراسة الجدوى االقتص .4
  . محاولة تسعیر تكالیف التلوث المائى وإقحامھا فى الرقم االقتصادى .5
إعادة االستفادة من میاه الصرف الصحى فى رى الغابات ولیس المحاصیل وھناك تجارب ناجحة فى العالم  .6

  . )مشروع سكر كنانة (والسودان 
  . سالمة المیاه إن ھذا المورد أمانة فى عنق الدولةعدم خصصة قطاع المیاه او الجھات المسئولة عن  .7
  . تكوین جھاز أمنى یھتم بسالمة المیاه وأمن المواطن من مخاطر تلوثھا ومراقبة المخربیین .8
9.  ً   . التركیز على إنسان الوالیات االكثر ضررا
  . فى نفوس المواطنین عبر وسائل االعالم المختلفة) ال ضرر وال ضرار (ترسیخ مبدأ  .10
  . العمل على تجدید وتحدیث شبكات میاه الشرب .11
  الخاتمة . 9

إن قضیة تقدیس موارد المیاه الحفاظ علیھا أزلیة فقد كان قدماء المصرییین یقدمون القرابین للنیل فى كل عام اما 
ان م . )الراین (االلمان فقد كانوا یقدمون دمیة الى نھر  ھ وك ل وفات سناتھ قب سجل ح دیم ی ان المصرى الق ن قد ك

 ً رم  . ضمنھا انھ لم یلوث النیل ابدا ویم وحّ اتى الق اص (ثم جاء االسالم وإكتمل المنھج الحی ن الع تقدیم ) عمرو ب
ز وجلّ بعدم وقد نھانا . القرابین فى مصر فقد كفت التعالیم السمحة عن ھدر ارواح البشر ى  سبحانھ عّ ساد ف اإلف

ً قولھ تعالى  اس ظھر الفساد ( االرض ویوافقنا تماما سبت أیدى الن ا ك ر بم ر والبح روم ) فى الب ن االن  41ال نح
ً لقولھ تعالى  م یرجعون (نجنى ثمرة ما قدمت ایدینا وفقا روم ) لیذیقھم بعض الذى عملوا لعلھ وأول نص  . 41ال

شرب أو  ى ال ستخدم ف ى ت اه الت صریح فى ضرورة الحفاظ على میاه الشرب ھو منع القاء اى مادة ملوثة فى المی
إن " ( صلى هللا علیھ وسلم "ضوء او اإلستحمام وذلك لقولھ الو ھ ف م یتوضأ من دائم ث اء ال ى الم ال یبولن أحدكم ف

إتقوا المالعن الثالث البراز فى الموارد وفى ( وكذلك قولھ علیھ افضل الصلوات والسالم  . )عامة الوسواس منھ 
اء وقد أمرنا ایضا بضرورة نظافة ال . )الظل وفى طرق الناس  اء الم ى عدم ترك وع د ال ام فارش شراب والطع

شریف  ھ ال ى حدیث ة ف ات واالترب ذباب والمیكروب ً لل شوفا ً او مك ا م هللا (مفتوح روا اس تكم وأذك ى و . )غطوا آنی ف
ً وما یوفر علینا اآلف بل مئات اآلف من الدینارات    . االلتزام بھذا المنھج الربانى ما یكفینا تماما
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