
 ثالثاً : التغير فى المناخ وطرق مواجهته

 وهناك طريقتان رئيسيتان لمواجهة التغير المتوقع في المناخ هما : 

إتباع الطررق التري ت تسرمز اديراالن اتثباراا الغراال درد الحرلوال الحاليرة فو مرا يارر  ات  ير  

 Mitigation of GHG Emissions  اتثبااا الغاال 

 الحرارل .وذلك لمنع حلوا اتحتباس 

إتبرراع الطرررق واتتررتراتيايا  الاقررع وررع قطرراع وارريد جميررع القطادررا  لتق يررع فو لتارروي   -2

الس بيا  التي يمكد فن تنتج دد التغير المتوقع في المناخ ، وهو ما يارر  ااقق مرة فو التكير  

Adaptation ويكون ذلك اال الراتة فثر التغير في المنراخ د رى ورع قطراع ومارفرة مرل  تر ثر 

 Vulnerability to Climate Changeهذه القطادا  االتغير في المناخ فو ما يسمى 



 
 

 

 

 

 ف.ال. محمل دبل السالم داشور 

 فتتاذ هنلتة الرل والمنشآ  المائية 

 ثائب رئيس جاماة فتيوط لشئون قلمة الماتمع وتنمية البيئة( 

 مقلمـة : 

صرا  وهرواجس حررا قاالمرة د رى الميراه فري المنطقرة يكرون مرد واجررب فري جرو مشرحون اارها

الم تصيد تكثي  الامع إللقاء الضوء د ى فاااال المشرك ة مرد وافرة جواثبهرا فري الراترة مت ثيرة 

لماطيررا  الحا ررر ووقرررائع الما رري وثبررروءا  المسررتقبع د ررى المسرررتوييد الررلولي واإلق يمررري 

ى جواثب قضية المياه دامه والاراية قاصة مرد وتو  فحاول في هذه الورقة إلقاء الضوء د 

  -المنظور الهنلتي د ى محاور فرااة د ى النحو التالي:

 المحور اقول : الموق  المائي الاالمي مد واقع فقر تقارير اقمم المتحلن دد المياه.   ·

 المحور الثاثي : المياه في المنطقة الاراية تاري اً وجغرافياً.   ·

 لثالث : المياه في المنطقة ايد الوفرن والنلرن.المحور ا   ·

 المحور الرااع : المياه في المنطقة وحتمية اإلالارن المشتروة.   ·

  . 

 فوتً : الموق  المائي الاالمي مد واقع فقر تقارير اقمم المتحلن دد المياه:

 

ار ن التحرلل اقدظرم  ليس داالياً ثلاء التحذير الصاالر دد فقر تقرارير اقمرم المتحرلن درد الميراه

الذل تيواجه البشرية قالل القرن الحاالل والاشريد قل ت يكون الحروا فو الاروع فو المرر  

 فو حتى اثهيار الحضارن البشرية ولكنه قل يكون ثقص المياه الصالحة ل شرا. 

ح فن اياالن السكان وتدايل الت وا والتغيرا  المناقية و ها تتحرل مسرردة فري اتاراه ثقرص المترا

مد المياه الاذاة في الاقوال القريبة القاالمرة طيقراً لمرا جراء ارالتقرير الارالمي لتنميرة الميراه الرذل 

م فري ويوترو االيااران والرذل ذورر فيضراً فن حترى هرذا القرلر 2003ثشرر فري ال رامس مرد مرارس 

ث الق يع المتاح مد المياه الاذاة والذل يتناقص ويسربب مشراوع ماقرلن لحروالي مرا يديرل درد ث ر

 تكان الاالم .

 

ا يرون شر ص ياراثون ثقرص الميراه  1.1ف ي الوقت الراهد تساع اإلحصاءا  فن ما يقرا مرد 

ا يررون شرر ص يارراثون ثقررص ماالاررا  م   ررا  الصررر  الصررحي.  2.4الصررالحة ل شرررا اينمررا 

وحتى هذه اقرقام د ى فلاحتها فال االت تتاه ل تدايل لالم وجوال تياتا  الولية جاالن لمحارارة 

تباا تدايل هذه اقرقام ال طيرن وفي ذا  الوقت فان الاليل مد القياالا  د ى المستو  اللولي ف

ليس لليها الودي فو التقلير الكامع لحام المشك ة حيث فن ثقص المياه الاذاة تو  يصرع إلرى 

مالت  غيرر مسربوقة فري السرنوا  القريبرة القاالمرة قاصرة فري الرلول الناميرة التري يترلثى فيهرا 

يب ال رال مد المياه اشكع متدايل مما ياني مديلاً مد الاروع والمرر  والمرو  . لقرل فدطرى ثص

التقرير إثذار تحذيرل ا ثه لو اترتمر الحرال د رى مرا هرو د يرة فاثره اح رول منتصر  هرذا القررن 

تيواجه اوثر مد تباة االيريد شر ص فري ترتون الولره ثقرص حراال فري الميراه اينمرا لرو و رات 



 2واتتتراتيايا  المناتربة فمرد الممكرد فن يرن    درلال المتضررريد إلرى  السياتا  الس يمة

الوله ود يه فقل شلال التقرير فثه ياب فن تاالج مشاوع ثقص المياه اشكع  48ا يون ش ص في 

شررامع ود ررى المسررتو  الاررالمي لمواجهررة ت ررك المشررك ة اققطررر د ررى المسررتو  الررلولي والترري 

حررا فري الاليرل مرد منراطال ال رال  مثرع الشررق اقوتر  تت اقم اشكع حراال قاصرة لرو وقارت ال

 وففريقيا. 

 

ومد الالير االذور فثره رغرم فن الميراه هري المكرون اقدظرم ل كررن اقر رية إت فن الميراه الاذارة 

% والباقي مياه مالحة. وحتى هذا القلر الضئيع مرد الميراه الاذارة 2.53منها ت تتااوا ثسبتها 

مست اال منه لتغطيته االا يل اشركع الائرم وحترى الث رث المتبقري والمتراح منه غير  ⅔المتاحة فان 

في القنروا  واقثهرار والم ردون الاروفي واقمطرار والسريول يتدايرل الضرغ  فري ط بره مرد درلن 

ا يرون اح رول منتصر   6اتااها  في وقت واحل ووذا فان الدياالن المتساردة ل سكان قوثر مد 

 لمياه في ثص  قرن والشكع التالي يو ز ذلك. اقل ية ياني تضاد  اتتهالك ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fresh Water 2.53%

Salt Water 97.47%

33% available fresh water in 

Lakes, Rivers and G. Water

67% Fresh water locked in glaciers and 

permanent snow cover



 

 

 

 

 



د ررى ترربيع المثررال  تنرراقص   1990&  1970والشرركع التررالي يو ررز فثرره ارريد دررامي 

ثصيب ال رال مد الميراه الاذارة امقرلار الث رث اسربب فثره حترى اارل تنراقص مارلت  المواليرل فران 

 م . 2050ا يون اح ول دام  9.30فن يديل امقلار النص  ليصع إلى  تالاال الاالم مد المتوقع

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والط ب د ى المياه الاذاة ت ي تي فق  مد الحاجة إلى الشرا فو الغسيع وماالارة الم   را  ارع 

ميرة ير تي ي تي الط ب اقوثر ت ثيراً مد اللول المتقلمة لألغرا  الصنادية . ووذا فري الرلول النا

القررلر اقوبررر مررد الط ررب اقطرراع الدرادررة حيررث يسررته ك رل المحاصرريع الدراديررة فرري المنرراطال 

 % مد وع المياه الاذاة المتاحة د ى مستو  الاالم. 70الحارن فوثر مد 

وما فن الت وا االم   ا  الصنادية والدرادية واآلالمية يضي  دامالً  اغطاً جليلاً د ى اياالن 

صالحة لالتت لام اآلالمي حيث يُ قى ااقثهرار والبحيررا  والقنروا  يوميراً مرا يديرل ثلرن المياه ال

م يرون طرد مرد هرذه الم   را  يوميراً. ولرو د منرا فن لترر واحرل مرد هرذه الم   را  ورافي  2دد 

 لتر مد المياه الاذاة. قحسسنا ا لاحة ما قل يواجهنا في القريب الااجع.  8لت ويث حوالي 

 

الحررالي لألمررم المتحررلن دررد الميرراه حاررم الم وثررا  د ررى مسررتو  الاررالم احرروالي  ويقررلر التقريررر

وهو حام يديل دد ماموع  مرا تحتويره فحروا  اوبرر دشررن فثهرار د رى مسرتو    3وـم12000

 الاالم مد المياه الاذاة في فل وقت.

السركاثي  ود يه فان التقرير يتوقع فثه لو اتتمر  مالت  الت وا د ى ث س قلر مارلت  النمرو

م 2050مرد الميراه الاذارة اح رول درام   3ورـم18000فان الاالم في الواقرع ترو  ي قرل فوثرر مرد 

 اتحولها لمياه غير صالحه لالتت لام اآلالمي والشكع التالي يو ز ذلك. 
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يتوقرع الا مراء وما ذور التقرير فن التغيرا  المناقية تيكون لها ت ثيراً ت بياً إلى حل وبير حيرث 

فن تدالاال اقمطار الثقي ة شرتاءاً د رى اقمراود المرت ارة فري غررا الكررن اقر رية وشرمال فورارا 

اينما في الاليل مد الرلول ذا  الطبيارة الاافرة وحترى اتترتوائية فمرد المتوقرع فن تقرع اقمطرار 

 فوثر وفوثر وتسؤ ثوديا  المياه ادياالن مستويا  الت وا وحرارن المياه . 

وما فن اياالن النمو الحضررل د رى المسرتو  الارالمي يمثرع صراواة جليرلن لمشرك ة ثرلرن الميراه 

% مد تكان الكرن اقر ية اآلن يايشون في المرلن وبيررن فو صرغيرن اينمرا 48الاذاة حيث فن 

% وامرا فن الحيران الحضررية 60م يتوقع التقرير فن تصع هذه النسربة إلرى 2030مع ح ول دام 

فر لها تغذية منتظمة االمياه االمقارثة ل مناطال غير الحضرية اقمر الذل يااع هرذه داالن ما يتو

المناطال الحضرية فوثر ترويداً ل م   را  والم وثرا  ومرع غيراا إالارن جيرلن ل م   را  فري ت رك 

فقل ذور التقريرر  –المناطال الحضرية د ى مستو  الاالم تتهلال السالمة البيئية لت ك الماتماا  

اسبب فمرا  المياه الم وثة ومشراوع الصرر  الصرحي  2000السكان الذيد توفوا دام  فن دلال

 5م يون ثسمة اسبب المالريا وحلها الغالبية الاظمى منهم مد اقط ال فقع مد  2.20وصع إلى 

 فدوام.  
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 ثاثياً : المياه في المنطقة الاراية تاري ياً وجغرافياً: 

 

 

ه االمنطقة الاراية فياب فوتً فن ثتناول جغرافية المكان وثتار  إذا وان حليثنا دد موارال الميا

 د ى قصائصه وثرصل ظواهره المناقية والطبوغرافية والتاري ية والهيلروليكية.

فالشرق اقوت  د ى وجه الامروم جردء مرد شرري  صرحراول شاترع ممترل اقطررا  الايرة مرد 

حارل آتريا الوترطى شررقاً ، حيرث يارل شواطئ ففريقيا د ى المحي  اقط سري غرارا وثهايرة اصر

هذا الشري  مد فدر  النطاقرا  القاح رة د رى الكررن اقر رية فيمرا درلا مرا يت   ره در راً مرد 

مناطال رطبه د ى طول تواحع البحر اقاي  المتوت  امنطقة شمال إفريقيا وفوق جبال الشام 

روس وااجرروس حيرث في ف سطيد ولبنان وجبال اليمد ثم د ى اا  مواقرع ت سر ة جبرال طرو

مررم و 500يمكررد فن تكررون ماررلت  تررقوط اقمطررار داليررة الغرردارن. وتتررراوح فرري المتوترر  ارريد 

 مم في السنة اع وتتااوا فحياثاً اقل  مم في الاام .700

 

 

 

ولكررد هررذه الماررلت  لألترر  لرريس لهررا مرالوالهررا التنمررول الم مرروس لترودهررا فرري قررالل موتررم 

الح اظ د ى ت ك المياه ومكافحة الا ا  الذل يغ ب د ى المنطقرة الشتاء اما ي ار قضية فهمية 

طوال الادء الباقي مد الاام ، وفي ذا  الوقت فان حرارن الاو فري المنطقرة تاارع مرد مارلت  

 ال قل االب ر مد ت ك المياه قيماً تقارا مالت  تقوط اقمطار!! 

ار د رى وجره الامروم يرؤالل االترالي إلرى وما ت ي وتنا فيضاً فن دلم اثتظام مارلت  ترقوط اقمطر

دررلم اثتظررام ال يضرراثا  السررنوية لألثهررار وتذاررذا إيراالاتهررا ارريد حررل الا ررا  وحررل الرروفرن اررع 

والتلمير ااإل افة إلى دلم اثتظام تذويل الطبقا  الاوفية االمياه لضمان تغذية مسرتمرن تسرمز 

 حبة منها. اسحب مناتب مد ت ك الطبقا  وتنمية مامودا  اآلاار السا

يمكد فن ثرصل التاماا  الحضارية الكبرر  اهرذه المنطقرة فري واليران اقثهرار وروافرلها  هود ي

وليس دنل مناطال ترود تقوط اقمطار وذلك اما تروفره اقثهرار ووالياثهرا مرد مصرلر ميراه الائرم 

إلررى حررل مررا ، ا ضررع مامودررا  المنشررآ  المائيررة د ررى هررذه اقثهررار الترري  ررمنت تغذيررة مائيررة 

مناترربة ل قنرروا  اآلقررذن منهررا د ررى مررلار السررنة تقريبرراً ممررا ترتررب د يرره إمكاثيررة تنظرريم الورا  

اراديررة ثاجحررة ومسررتمرن تاظررم اتتررت االن ااقرا رري الدراديررة د ررى  رر ا  اقثهررار ادرادتهررا 

ا وثر مد محصول د ى ملار السنة المائية الواحلن اال ما واثت ت تاوال إت امحصرول واحرل فري 

 هذا القرن ... هذا دد المياه السطحية. الايا  

فمررا دررد الميرراه الاوفيررة وهرري مصررلر مهررم ل ميرراه لررم ثسررتن ذ طاقتنررا ااررل فرري اتتكشررا  فااررااله 

وفحاامه وتنميتره واترتغالله حيرث يحترو  هرذا الشرري  الارا  المشرار إليره ترااقاً د رى اار  

اآلت  مد السكان تتناتب مرع التاماا  السكاثية التي ت يتااوا دلالها اضع دشرا  فو مئا  

 الاطاء المتوا ع لمياه اآلاار الاوفية التي تم القها في هذه المناطال. 

اقمر الذل ت يقارن االتاماا  البشررية الكثي رة التري اجترذاتها واليران اقثهرار حيرث يمثرع واالل 

لبحررر النيررع الررذل يمتررل فرري مسررافة تديررل دررد ثالثررة آت  وي ررو متررر مررد جنرروا السرروالان إلررى ا

م يرون ثسرمة د رى طرول ثهرر النيرع فري  80المتوت  فوبر هذه  التاماا  البشرية اما يديل دد 

 مصر والسوالان. 

م يرون ثسرمة ثرم ير تي  40ي يره واالل الج ره وال ررا  اسروريا والارراق الرذل يضرم مرا يديرل درد 

 15ع درد واالل ثهرر اقرالن ااقرالن وف سرطيد وتروريا ولبنران وإتررائيع( الرذل ي رلم مرا ت يقر

 م يون ثسمه حوالي مار  ثهر اقرالن. 

 

 ثالثاً: المياه في المناطال ايد الوفرن والنلرن:



 

فاذا واثت هذه هري الواليران المائيرة السرطحية الكبرر  فري الشررق اقوتر  التري تروفر حسرب مرا 

م يرار مرد اقمترار المكابرة امرا يضرمد  200،  160يتوفر مد اياثا   في الوقت الراهد مرا اريد 

مترراً مكابراً مرد الميراه ترنوياً 1800ل  رال الواحل مد قاطني هذه الواليران الثالثرة مرا ت يقرع درد 

ي قيمررة تديررل دررد حررل الرروفرن المائيررة الم تررر  . حيررث حررلال مكتررب البحرروا الايولوجيررة وهرر

والمالثية ال رثسي متوت  اتتهالك ال رال ا ل  متر مكاب في الاام .. اثظر الالول التالي الذل 

يبيد الموارال المائية للول الشرق اقوت  االم يار متر مكاب ووذا اتحتياجا  القصو  وثصيب 

لمتر المكاب حيث يتضز التبايد الكبير في إمكاثيا  اللول ايد النلرن والوفرن د ى مل  ال رال اا

 م. 2025وحتى  1990الاقوال الثالثة مد 

في ث س الوقت يتااوا ثصيب ال رال في وع مد لبنان والاراق وترويا حل الوفرن المائية  

ياطرى التلرة قاطارة د رى فن  انسبة وبيرن تصع إلرى درلن آلر  مرد اقمترار المكابرة . اقمرر الرذل

 المشك ة ليست مشك ة ثقص مياه اقلر ما هي مشك ة توايع وإالارن. 

 

 

مترر  1800فمد الوا رز مرثال فن المتوتر  المط رال لنصريب ال ررال مرد الميراه االمنطقرة والبرال  

مكاب تنوياً ي وق مرن وثص  المرن متوت  ثصيب ال رال في مصر الرذل يتاراوا اق يرع اقلر  

 ب تنوياً.   متر مكا

وإن اللت البياثا  المتاحة والسااال در ها د ى شئ فاثمرا ترلل د رى التبرايد ال رج فري إيرراالا  

المياه اإلق يمية فهناك مياه فوثر مد الالام د ى صايل المنطقة وكع وثقرص مردمد د رى الصرايل 

رايرة حيرث اإلق يمي والمح ي وااققص في مناطال واالل اقرالن والول ال  يج وشبة الاديرن الا

 تحظى ترويا والاراق ابضاة آت  مد اقمتار المكابة مد المياه ل  رال تنوياً. 

في ذا  الوقت الذل تق  فيه مصر وتوريا تحرت حرل المسرتو  المتوتر  لنصريب ال ررال ترنوياً 

طبقرراً لتقيرريم منظمررة الصررحة الاالميررة وفرري حرريد آقررر تواجرره اقر  المحت ررة واقرالن ج افرراً 

مترر مكارب ترنوياً  500يقع متوت  ثصيب ال رال مد المياه في هذه المنطقرة درد مستليماً حيث 

 ... إذن فالموارال اإلق يمية المائية وبيرن ولكد التوايع الواقاي لها تيئ . 

 

 

 ويمكد فن ث  ص ماطيا  ال صائص الهيلروليكية ل منطقة في اآلتي: 

الول غيرر درايرة وذلرك يتمثرع فري ثهرر جميع اقثهار الكبرر  فري المنطقرة تنبرع فو تمرر فري    -1

النيرع امنااارره اقوغنليررة د ررى مرلار الاررام واقثيوايررة فرري فترررن ال يضران. ووررذلك فرري ثهررر الج ررة 

امنااارره الترويررة واإليراثيررة. وثهررر ال رررا  امنااارره الترويررة ثررم ثهررر اقرالن امنااارره فرري اقر  

 المحت ة. 

مصبا  اقثهار داالن حيرث تتاراظم الحاجرة لمديرل  مالت  اتتتهالك الاالية تقع في مناطال   -2

مد المياه الافع الدياالن السكاثية في حيد ثال فن الكثافا  السكاثية المتوتطة والمن  ضرة تقرع 

 امناطال منااع اقثهار حيث الوفرن المائية. 

اخ حرار مالت  السقوط الاالية ثسبياً لألمطار في اا  فجداء المنطقة الاراية يقاا هرا منر    -3

لذا  المناطال ممرا ياارع مارلت  ال قرل ارالب ر تكراال تتسراو  مرع مارلت  ترقوط اقمطرار اقمرر 

الذل ي  ت النظر اشلن إلى فهمية التلقع الا مي السريع لرفع مارلت  اإلفراالن مرد ميراه اقمطرار 

 ات ك المناطال ااتت لام تكنولوجيا حليثة قدمال الت ديد والتوايع والتحكم. 

 

 شاشة اتت اقيا  التي تنظم دم ية توايع حصص مياه اقثهار. ه  -4

 افتقار القاثون اللولي الذل ينظم اتـتغالل مياه اقثهار المـشتروة إلى آلية ل تن يذ.   -5  



ومد واقع ما تقلم مد در  تريع لم ارقا  موارال المياه االمنطقة الاراية وجغرافية تواياها 

 لمحور الثالث.يمكد فن ثنتقع ل حليث دد ا



 

 

 رااااً: المياه في المنطقة وحتمية اإلالارن المشتروة:

 

لقل وش  الار  السااال اياثه مل  الت او  الكبير في إيراالا  النهر مع اقتال  مناطال تواجل 

الوفرن في المياه دد فماود الكثافا  السكاثية الاالية ووذا الطبياة المناقية الاافرة د رى امترلاال 

اي اقمر الذل يااع مد فكرن اإلالارن المشرتروة ل ميراه م رجراً وحيرلاً قامرا  الميراه الوطد الار

في مناطال الحاجة قاصة وفن المياه تتكتسرب فهميرة متدايرلن ت روق فهميرة اقر  حيرث يمكرد 

تطويع التكنولوجيا  الحليثة ل لمة فغرا  ارادة فل فر  مهما واثت ثودياتها ولكد المياه 

 اء دنها فو اتتبلالها. ت يمكد اتتتغن

 

% مرد 60وما فن اا  مناطال الشرق اقوت  تتكون فوثر در ة لحروا الميراه قاصرة وفن 

 مصاالر المياه في المنطقة الاراية ي تي مد قارج الوطد الاراي. 

والاميرع ي مرس اآلن المشرراوع القائمرة ارريد ورع مررد ترويرا وترروريا والارراق حررول ال رال  د ررى 

ج ررة وال رررا  ومررا ثا ررم مررا تااثيرره إترررائيع مررد مشرراوع فرري الميرراه تاا هررا تقسرريم ميرراه ثهرررل ال

 تتقارا مع ترويا لتدويلها االمياه. 

في ذا  الوقت يمكد تحسس الم تان الحقيقيرة فري الالمسراوان الطبيارة فو السياترية فري توايرع 

تدايررلون الميراه دنررلما تمرس وثافررا  تركاثية وبيرررن تتضراد  اماررلت  داليرة فسرركان المنطقرة ي

% في المتوت  وحل فالثى وما هرو فري إتررائيع الون اققرذ فري اتدتبرار ايراالن تركاثها 3امالل 

 االهارن في الوقت الحا ر. 

 

% وهررو مرا يانري االماررايير اإلحصرائية تضراد  دررلال 4وحرل فقصرى فري اقرالن يديررل ق ريالً درد 

بيايرة الراهنرة تحرول الون ترنة فراذا واثرت الماطيرا  الاغرافيرة الط 25السكان في المتوت  ورع 

إداالن توايع الموارال المائية في المنطقة اقلر فوثر دلالة فران النمرو السركاثي المصراحب لروروال 

المرروارال المائيررة المتاحررة ترري اقم مررد اآلثررار السرر بية المترتبررة د ررى الررنقص الاررام والررال مسرراواه 

امروع المروارال اإلق يميرة المح ية ود يه يصبز مد الضرورل الت كير في شروط إداالن توايرع م

في الشرق اقوت  مد الج ة إلى النيع واتتغالل جدء مد المياه الاوفية مرد جهرة وميراه البحرر 

مد جهرة فقرر  اارل تح يتهرا وت رك رهاثرا  جليرلن ليسرت قاتررن فثبرت الا رم الحرليث مقرلماً فن 

 ثتياتها النهائية تتكون ااإليااا . 

 

اللول الاراية مواجهة اتثتكاتا  الس بية لظواهر احتبراس  فقل اا  مد المتايد د ى الاليل مد

الول منااع اقثهرار لنصريبها الاراالل مرد الميراه ومرا هرو الحرال إااء ميراه الشررا فري دمران التري 

يص ها مد احيرن طبرية إ افة إلى ت وثها االصر  الصرحي وث ايرا  المصراثع اإلتررائي ية فري 

 يرررا  السررررقة الا نيرررة تترررتحقاقا  منررراطال السررر طة ذا  الوقرررت ت تررردال إتررررائيع تمرررارس دم

ال  سطينية ولبنان مد مياه اقثهار التي تنبع في اقر  المحت رة... ا رال  السررقة ال  يرة مرد 

قالل السحب مد م دون المياه الاوفية الون راالع مد القرون فو القراثون فو اتت اقرا  الماقروالن 

 في هذا الش ن.

 

وايرع حصرص ميرراه النيرع فصربحت قضرية السرادة وورع ترادة لكررع وممرا تشرك فيره فن مشرك ة ت

مصرل افمصر هي هبة النيع ومرا قرال هيرروالو  المرؤرخ اإلغريقري الشرهير( وارلون النيرع فرال 

حيان لمصر وفه ها ولذا فهي تحاول اكافة الطرق تل ال اون الكبيرن اريد موارالهرا المحرلالن مرد 

تدايررلن لمقاا ررة الكثافررة السرركاثية الااليررة دررد طريررال إيررراالا  النهررر الاظرريم وارريد احتياجاتهررا الم

الاليل مد المشاريع اتتتراتياية الكبر  لتاظيم اإلفاالن مد ومياتها المتاحة مد مياه النيع فكان 



مشروع السل الاالي الاظيم في السرتينا  مرد القررن الما ري وفقيرراً مشرروع توشركى الامرالق 

د المشرراريع الامالقررة مثررع شرررق الاوينررا  وتردررة فرري التسرراينا  مررد ذا  القرررن وغيرهمررا مرر

 السالم والشيخ جاار. 

 

وما ياب رصل الصراواا  التري تاترر  إثارااا  ت رك اقهرلا  الحيويرة لريس فقر  د رى صرايل 

اياالن موارال مصر مرد ميراه النيرع وإثمرا المسرتال ال طيرر هرو مناادتهرا حرول حصرتها المقرررن 

ر  الترراري ي الرذل يامررع الول حرو  النيررع والرذل ظررع والمنتظمرة منرذ تررنوا  اايرلن دبررر الار

تائلاً إاان دهوال اتترتامار اقوراري ل قرارن اقفريقيرة وفحكرام القراثون الرلولي حيرث يوجرل اآلن 

الول يط رال د يره اترم اتكوثيرع(  10تامع يشمع جميع الرلول المشرتروة فري حرو  النيرع وهري 

ثلجو( السااقة ، حيث تتااون هذه الرلول اال فن تم تاميل ثشاط مامودة ااق 1994ت تس دام 

اآلن فيما اينها لالتت االن مد الموارال المائية غير المست اال اها حتى اآلن وهي تمثع ثسبة وبيرن 

 22مررد ميرراه النيررع وقررل فقررر  قطررة شررام ة لتنميررة المرروارال المائيررة لحررو  النيررع فرري صررورن 

 ال اع. مشروداً الف  اا  المؤتسا  المالية في تمويع ااضها ا

 

فاذا وان السل الاالي واحلاً مد فدظم المنشآ  المائية د ى النهر الاظيم قل فال  الوره د ى قيرر 

وحتى اآلن في الح راظ د رى اقر  وتروفير الغرذاء والنمراء لمصرر .  1964وجه منذ اناءه دام 

والتري  فان السل الاالي ليس اوتاه التلقع فري فدرالي النهرر ليضرمد وصرول الميراه المغذيرة لره

تضررمد امررتالءه . ف ررو اتررتمر اث  ررا  إيررراالا  النهررر طررويال قصرربز مررد الصرراب د ررى مصررر 

مواص ة اتدتماال د ى اتحتياطي الم دون الذل يؤمنره لهرا السرل الارالي. وارا  مرد الضررورل 

 الت او  د ى حصة جليلن مد مياه النيع. 

سررراي ل ت ررراو  اشررر ن إالارن ولقرررل فالرورررت اإلترررتراتياية الهيلروتياترررية المصررررية فهميرررة ال

مشتروة ل مياه ثتياة ل تق با  المناقية اققيرن وتدايل دلال السكان ... فا ى الرغم مرد فن السرل 

الاالي تاال قاالرا د ى التحكم في ثظام المياه في الربالال فران فل توقر  فد رى النهرر درد تغذيتره 

 االمياه تيؤثر االطبع د ى فت  ه. 

 

الان الفاع وافية دنل مصر "هبة النيرع " !! قثره إن وران السرل قرل ثارز فري ولم يال السل الاالي ف

ت جيع مشاوع المياه مع الول الحو  لملن ا غرت حترى اآلن ثالثرة دقروال فر ن مصرر غرل  تواجره 

مد جليل ث س المشاوع المائيرة اارل فن ثرال الا را  والديراالن السركاثية مرد قرلرا  السرل الارالي 

و  د ى وع شئ اما في ذلرك تقسريم الميراه مرع اقيرة الول الرواالل وظهر  مد جليل فهمية الت ا

مع احتمال اثهيار اإلتتراتياية الهيلروتياتية الماتملن فتاتا د ى السل الاالي وما يؤمنه مد 

 م دون. 

فري ذا  الوقررت تبررذل مصررر جهرروالاً وبيرررن لتاظريم اتتررت االن مررد المصرراالر غيررر التق يليررة ل ميرراه 

ه اقمطار والسيول وتح ية مياه البحر ااإل افة إلى ترشيل اتت لام المتراح والمياه الاوفية وميا

 الحالي مد المياه مع إداالن اتت لام مياه الصر  الدرادي اال ق طها. 

 

في هذا الماال فوال فن فطرح تصوراً جليلاً لتق يع وم اإلهلار الكبير في اترت لام الميراه قغرر  

% وذلررك اتبنرري مشرررودا 50المسرراقي الترري تتارراوا الررـ الرررل دررد طريررال القنرروا  المكشرروفة و

قومياً لتحويع وافة ترع التوايع المكشوفة إلى فثاايب مياه ملفوثة ذا  فقطار واثحلارا  تسمز 

ات بية اتحتياجا  المائية لمسطحا  اقرا ري المرتبرة د يهرا درد طريرال فتحرا  تغذيرة مناتربة 

لوقت الذل ثوفر فيه وميا  الميراه ثق رع مرد حرلن واذلك ثحقال فوثر مد هل  قومي وايئي ف ي ا

مشك ة ارت اع مناتيب المياه الاوفية فو اقر ية االقرية المصرية اشكع فصربز يهرلال قصرواة 

اقر  وتررالمة المبرراثي ااإل ررافة إلررى الضررغ  د ررى شرربكا  الصررر  وفرري ذا  الوقررت يمكررد 



 كها شرال ت رك التررع المكشروفة إ افة رقاه ارادية جليلن مد اقر  ال صبة التي واثت تسته

 % مد المساحة المندردة وهي ومية ت يستهان اها. 10وتقلر اما ت يقع دد 

 

فمرا المررالوال البيئري لهرذا الطررح فهرو ت يقرع فهميررة درد ت رك المكاترب حيرث ثقضري تمامراً د ررى 

شروفة ومرا مشك ة الب هارتيا الالو اقول ل  الح المصرل والذل ي قذ مد المارارل المائيرة المك

 اها مد حشائش دائالً رئيسياً له. 



 (1جــلول رقــــــم ا

 الصورن الك ية ل موارال واتحتياجا  المائية في المنطقة الاراية

 التوقاا  المستقب ية( –ااقو اع الحالية 

 

 


