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د/حسن بخيت عبد الرحمن
رئيس أتحاد الجيولوجيين العرب

ظاهرة عن  لالواليات الملحة  وطبقا  اليوم  حديثنا  الذهب وليكن  عن  السابقة  المقالة  بدأناه فى  ما  نستكمل 
الذهب عن  البحث  بحمى  يسمى  فيما  السطور  هذه  كتابة  وحتى  سنوات  أربع  منذ  مستمرة  خطيرة 
وأستخراجه بالمناطق الجنوبية من مصر بالصحراء الشرقية وبعض المناطق شرق قنا وادفو بطريقة غير
ودون االهدار  ومنع  االستخراج  حسن  لضمان  عليها  الدولة  اشراف  ودون  القانون  عن  وبعيدا  شرعية 
عوائد ضخمة وحرمانها من  ملك للشعب  والتى هى  الثروات الثمينة  من هذه  على حقوقها  حصول الدولة 
عن ونحن نتحدث  بلكم  قرش ما  كل  احتياجنا الى  أشد  اوقات نحن  فى  الخزانة العامة  الى  أن تضخ  يمكن 
الذهب . والظاهرة كما علمتها هى قيام مجموعات من المصريين سواء اكانوا من الحضر او البدو بعمليات
تهريبه يتم  وربما  السوداء  بالسوق  وبيعه  قانونية  غير  بطريقة  واسخراجه  الذهب  عن  للبحث  واسعة 
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للخارج ويستخدم فى هذه العمليات أجهزة حديثة للكشف عن المعادن ال أعلم ان كان مقنن شراؤه بمصر أم
من هذه االجهزة وهى بالطبع ال تصنع بمصر و يتم تهريبها من الخارج ولكن الذى أعلمه بوجود المئات 
يتم ضبط بعضها ومصادرتها وتحرير محاضر بهذه الواقعة .ولكن االخطر من ذلك هو قيام البعض من هذه
القديمة االفرعونية  المناجم  بعض  بتدمير  بالفعل  البعض  قام  وقد  الثقيلة  المعدات  باستخدام  الجماعات 
من نتكبدها  التى  الخسائر  مدى  تتصور  ان  ولكم  علم  مرسى  مدينة  من  بالقرب  البرامية  بمنطقة  وخاصة 
اجريت الدراسات التى  من  هناك العديد  ايضا  اثرى ولكن  انه منجم  عليه  ال اقول  منجم  تغير مالمح  جراء 
كل لتدمر  هذه الجماعات  مثل  تاتى  عليه ثم  الماليين  صرف  السبعينات وتم  فى  روسيا  بالتعاون مع  عليه 
التى اجريت نتائج الدراسات  تستطيع الدولة تتبع  الدولة ثم ال  استفادة من  ذهبه دون أدنى  شىء وتسرق 

مما يستدعى اجراء دراسات اخرى واعادة تقييم ورصد ميزانيات أخرى وتتضيع للوقت والجهد. 
أن وقد علمت  ماخذ الجد  أخذ الموضوع  المعدنية ضرورة  المعنية بالثروة  أناشد الجهات  هذا المقام  ومن 
هناك شركة تسمى شالتين قد تم تأسيسها لتقنيين أوضاع هذا التعدين العشوائى ولكن الذى أعلمه أن نطاق
تقع شمل مناطق أمتياز الشركة ومن ناحية أخرى عمل الشركة اليشمل المناطق التى تحدثت عنها والتى 
منتشرة هذه الظاهرة  الن  المجال  فى هذا  السودانية  التجربة  فى االعتبار  االخذ  الجديدة  من الشركة  نأمل 
عندهم منذ فترة وأستطاعت الدولة تقنين هذه االوضاع بالصورة التى افادة االقتصاد القومى لدرجة أن هذا
اكبر ما ينتجه  أربعة اضعاف  ما يوازى  سنويا اى  عن 50 طن دهب  ما يزيد  النشاط ينتج االن  النوع من 
منجم ذهب بمصر وهو منجم السكرى وتخطط الحكومة السودانية لزيادته ليصل الى مائة طنا وقد حضرت
مؤتمرا دوليا عن التعدين بليبيا عام 2010 وقد أطلعت على التجربة السودانية فى هذا االطار والتى يمكن
عن الذهب واستخراجه فى مساحات محددة وبطرق تلخيصها فى السماح لالالف من السودانيين بالتنقيب 
عليها ويعلن عنها من هؤالء االفراد باسعار يتفق  البنك المركزى السودانى الذهب الخام  محددة ثم شراء 
المعايير مع  يتناسب  بما  واالستخراج  البحث  عمليات  لمتابعة  الرقابية  االجراءات  بعض  اتخاذ  مع  دوريا 
عوائد وانقطاع  الجنوب  انفصال  بعد  خاصة  اقتصاديا  أنتعاشا  النشاط  من  النوع  هذا  احدث  وقد  البيئية 
البترول وبالفعل تفوق الذهب على البترول بالسودان فهل لنا أن نخوض هذه التجربة وبشىء من االبداع
تدريبى وتأهيل  لوجيستية  امكانيات  من  المواتية  له الظروف  تتوافر  عندما  غيره  عن  يميزالمصرى  الذى 
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