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مع تكرار نفوق وتشوهات االمساا انيل لة في اندنتا
انابادرة اناصرية :غلاب اناع ومات وانجاود في انتحر يعرض انصحة انعامة ن خطر
طالبت ادلبادرة ادلصرية للحقوق الشخصية اليوم اإلدارات احمللية ادلعنية مبحافظيت الدقهلية ودمياط وأيضا ىيئة الثروة السمكية وإدارة محاية
هنر النيل بوزارة ادلوارد ادلائية والري باإلفصاح عما مت التوصل إليو من معلومات حول ظاىرة نفوق األمساك بنهر النيل وتشوىها بكلتا
احملافظتني ،وإيضاح ما مت حتديده من أسباب وراء ىذه الظاىرة ومصادرىا احملتملة وأيضا ما مت اختاذه من خطوات دلعاجلتها أو دلنع انتشارىا
وكذلك اإلجراءات االحتياطية اليت ستتبع دلنع تكرارىا مستقبال.
وتداولت الصحف منذ مطلع الشهر احلايل اخبارا حتدثت عن نفوق كميات كبرية من األمساك يف النيل مبحافظيت دمياط وادلنصورة وأن ىذه
الظاىرة مستمرة منذ ما يقارب الشهر ونصف ،وتأكدت ادلبادرة ادلصرية من مصادر متعددة ومن شهود عيان من صحة ىذه األخبار.
وبدأ ظهور كميات من األمساك ادليتة يف النصف األول من شهر أكتوبر ادلاضي بالقرب من قرية ميت مخيس بادلنصورة مث عقب ذلك قرب
قرييت الزعاترة والزرقا بدمياط ،وكانت األمساك النافقة صغرية احلجم ويف حالة متعفنة ،ورغم أن العينات اليت أخذت من ادلياه وقتها أظهرت
أن مواصفات ادلياه مقاربة للحد الطبيعي وكذلك اخللو من ادلعادن الثقيلة ،ومن متبقيات ادلبيدات ،مل يصدر أي من أجهزة احملافظة أي
تفسري لتلك الظاىرة.
ومما زاد ادلوقف سوءا ظهور كميات أخرى من األمساك يف هناية شهر أكتوبر أمام قرية السرو يف دمياط حية وميتو متفاوتة احلجم ومصابة
بتشوىات ظاىرة كانتشار البقع البيضاء على جسمها وتأكل يف القشور اخلارجية إىل جانب تأكل يف مقليت العني لديها رغم أهنا على قيد
احلياة .وأظهرت معامل البيئة أن مواصفات ادلياه يف ادلنطقة يف احلدود العادية ،ماعدا الفوسفات واألكسجني الكيميائي ،وان ىذا ال ميكن
أن يفسر مثل ىذه التشوىات الغريبة ،ورغم انو مت إبالغ وزارة الصحة واذليئة العامة لتنمية الثروة السمكية ومديريات الطب البيطري
باحملافظة ،مل يصدر أيا منهم توضيحا أو رأيا حول ادلوضوع .وذكر األىايل أن استفساراهتم وأسئلتهم للجهات الصحية ادلعنية القت تأجيال
ومماطلة يف الرد بشكل مستمر وأنو ليس لديهم أي علم باختاذ أي إجراءات يف ىذا الشأن حىت تارخيو.
وقالت د .راجية اجلرزاوي" :يعاين هنر النيل بالفعل من أمحال ثقيلة من ادللوثات من مصادر الصرف ادلتعددة سواء الصناعي أو الصحي
والزراعي إضافة إىل ادلمارسات اخلاطئة لألفراد ،وظهور مثل ىذه احلوادث والطفرات الغريبة يثري ادلخاوف والقلق خاصة يف ظل انعدام
ادلعلومات ،ليس فقط بسبب تأثريىا على الثروة السمكية ولكن وىو األىم بسبب تأثريىا على الصحة العامة لألفراد الذين يشربون ىذه
ادلياه أو يأكلون ىذه األمساك".
وأكدت ادلبادرة ادلصرية أنو على كافة اجلهات ادلعنية ،سواء باحلفاظ على الصحة العامة أو محاية الثروة السمكية وهنر النيل ،وخاصة
اإلدارات احمللية ادلعنية مبحافظيت ادلنصورة ودمياط ،حتديد سبب ىذه الظاىرة يف أسرع وقت ممكن واختاذ فورا اخلطوات الالزمة دلعاجلتها،
وأيضا اخلطوات الالزمة حلماية الثروة السمكية ونوعية ادلياه من التدىور يف ادلستقبل وان يتم كل ىذا يف إطار من الشفافية ومشاركة اجملتمع
ادلدين.

