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 تمهيد (1) 

مترا بين ضفتي النيل ويمتد الباقي  023مترا منها  8383السد العالي عبارة عن سد ركامي طوله عند القمة 

مترا فوق منسوب قاع نهر النيل وعرضه عند  111جانبي النهر، ويبلغ ارتفاع السد  علىجناحين هيئة  على

كيلومترا ومتوسط عرضها  033كون المياه المحجوزة أمام السد بحيرة صناعية هائلة طولها ُت مترا. 03القمة 

وقد صمم السد العالي بحيث ، من النوبة السودانية وجزئاملها كيلومترا حيث تغطي النوبة المصرية بأك 12

هذا المنسوب  مترا حيث تبلغ سعة البحيرة التخزينية عند 138يكون أقصي منسوب للمياه المحجوزة أمامه 

 ،لوقاية البالد من أخطار الفيضانات العالية 1131تم إنشاء مفيض توشكي في نهاية عام ، ومليار متر مكعب 161

 .(2) توشكيمن خالل مفيض  ،مترا 173إذا زاد منسوبها أمام السد العالي عن 

تقع محطة الكهرباء علي الضفة الشرقية للنيل معترضة مجري قناة التحويل التي تنساب منها المياه إلي و

نتج محطة ُت، ومياه باإلضافة إلي حواجز لألعشابأنفاق مزودة ببوابات للتحكم في ال ٦ربينات من خالل والت

وخالل الشهور الماضية بدأت مياه النيل ، وات ساعة سنويا كيلو اتمليار 13 إليالكهرباء طاقة كهربائية تصل 

                                  
 .للدراسات السياسية واالستراتيجية"اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري ( 1)
 .الرابطوزارة الموارد المائية والري، ، مشروع السد العالي( 2)

http://www.mwri.gov.eg/project/highdam.aspx
http://www.mwri.gov.eg/project/highdam.aspx
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عندما مرت المنطقة من القرن العشرين، ات يئل الثمانيناوأمام السد العالي بشكل لم يحدث منذ أتنخفض 

 من المحافظات إعالمتقارير تبثها وسائل  اضيةوبالفعل بدأت خالل األسابيع القليلة الم بسنين جفاف،

المتحدث باسم وزارة  وفي ذات السياق قال، (3)مياه المجاري لري محصول األرز إليالمصرية تتعلق بلجوء فالحين 

 .(4)العاليتوجد مياه فى السد  نقص مياه شديد فى مصر وال الزراعة أن هناك

 تتصريحافي أعقاب  التوقف، علىوتردد خالل األيام الماضية بقوة أن محطة كهرباء السد قد توقفت أو أوشكت 

وهو األمر  .(5) السيسيعبد الفتاح  بحضور ،بأن المحطة خرجت من الخدمة (وزير الكهرباء والطاقة)محمد شاكر 

 .بعد ذلك (سم وزارة الرياالمتحدث ب) الدكتور خالد الوصيف الذي نفاه

 

 :في خطرالعالي السد أواًل: 

 ، تترسخ حقيقة الخطر الذي يتعرضمصرية وسودانيةملفات دوائر حكومية  وثائق ضمنمعلومات وخالل  من

 تستهدف األمن القومي المصري،قوي ومنظمات دولية وإقليمية  ذلك ساهم فيي ،في مصرالسد العالي له 

ثيوبيا بعدها في مياه إتحكم ثم ت ،وتوقف محطته الكهربائية داء دوره ووظائفهأتماما عن  هتوقفبداية من 

وممارسة الضغوط  لحصول علي حصة من مياه النيل،للضغط لندها تدخل "إسرائيل" عو والمنح. النيل بالمنع

 .(6) على مصر أيًا كان نظامها السياسي

تبدأ عندما " أستاذ هندسة السدود وجيوتكنيك السواحل الطينية:، مهندس/ محمد حافظ يقول دكتور

هذا  ،بحيرة سد النهضةفي  2311حتى أغسطس  2316بداية من أغسطس  ٣مليار م 70إثيوبيا في تخزين 

في تخزين بحيرات  أديس أباباوعندما تبدأ سنوات،  8يعني إنخفاض مخزون بحيرة ناصر بنفس الكمية خالل 

إضافية داخل  ٣م مليار 73 ذلك "حجز علىيترتب س .2321السدود العلوية فوق سد النهضة بداية من عام 

 ٣مليار م 73حرمان مصر من  إلى بشكل مباشر يؤدي وهو األمر الذي .إثيوبيا الثالثة العلوية مجموعة سدود

بكثير من  قلهنا يمكن القول بأن منسوب بحيرة السد العالي سيكون أو ."2320-2321 خالل الفترة بين عامي

لخزنات جنوبه أي  إلىنتقال كامل مخزون بحيرة ناصر من شمال وادي النيل اوذلك بعد  .التوربيناتفتحات 

  ."السدود اإلثيوبية األربعة

                                  
 .الرابط، 2016مايو  19فى القليوبية،  الري آالف فدان مهددة بالبوار بسبب نقص مياه  5، عفيفيحسن ( 3)
 الرابط، 2016 مايو ٢٣، العاليفيه نقص مياه شديد فى مصر ومفيش مياه فى السد : اإلبراشيالمتحدث باسم وزارة الزراعة يصدم ( 4)
 الرابط، من الخدمة العاليالسيسى ينفعل على وزير الكهرباء بسبب كشفه حقيقة خروج السد ( 5)
 الرابط، النهضة اإلثيوبيالرئيس يبحث مع القوى السياسية أزمة سد ( 6)

http://www.youm7.com/story/2016/5/19/بالصور-5-آلاف-فدان-مهددة-بالبوار-بسبب-نقص-مياه-الرى-فى-القلي/2724423
http://www.youm7.com/story/2016/5/19/بالصور-5-آلاف-فدان-مهددة-بالبوار-بسبب-نقص-مياه-الرى-فى-القلي/2724423
https://www.youtube.com/watch?v=FOOKcutXMtg
https://www.youtube.com/watch?v=FOOKcutXMtg
https://www.youtube.com/watch?v=vrzcHrY3E1g
https://www.youtube.com/watch?v=vrzcHrY3E1g
https://www.youtube.com/watch?v=OgZIVyTwKNM
https://www.youtube.com/watch?v=OgZIVyTwKNM
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 بين ينحصر مام السد العاليأبين منسوب إرتفاع المياه  ٣م مليار 13التخزين الفعال بالسد العالي يصل لــ إن 

 بينات سوف تتوقف،روفإن الت متر 103لــ  مخزون البحيرة وإذا وصل ،متر فقط 23متر أي  170-107ارتفاع 

 73مام السد العالي أي قرابة أمتر  30متر حتى  103 على الرغم من وجود ماء بالبحيرة وذلك من منسوب ارتفاع

والذي هو  األدنىبينات رومن مناسيب الت قلولكن هذا التخزين سيكون أ البحيرة في مخزونات مياه ٣مليار م

يت صمموا تشغيل التوربينات يالسوف الخبراءمع مالحظة أن  .(7) كهرباءفي توليد أي  لن يساهموبالتالي  103

ستعان السادات بالخبراء األمريكيين غيروا التوربينات اعندما ، ومام السدأ ًاارتفاع، متر ٥٣١منسوب ارتفاع  حتى

 .(8) متر ٥١١وجعلوها عند منسوب 

 

 :التوربيناتتوقف 

بشكل تدريجي منذ  بدأت إن عملية خروج توربينات السد من الخدمة مسئولفي ذات السياق قال مصدر مصري 

وتراجع إنتاج محطة كهرباء السد العالي إلى نحو  ،عام ونصف تقريبًا، بعد انخفاض منسوب المياه أمام السد

  .(9) ميغاوات 2133ميغاوات بعد أن كان ينتج  133

النهضة اإلثيوبي وانخفاض المياه في بحيرة ناصر بسبب سد  المرحلة األولي من ويأتي ذلك في أعقاب بناء

أعوام بعد انتهاء سد النهضة من  0نقص األمطار في المنبع، وهو ما يهدد بفقدان الطاقة الكلية للسد خالل 

أنَّ مصر استعانت بالخبير األمريكي  وكشفت وثائق صادرة عن وزارة الموارد المائية، تخزين المياه التي يحتاجها.

لقياس تأثير السد  2318السدود والموارد المائية جورج كابيوس إلجراء دراسة حول سد النهضة في مايو فى 

 .(10) مصرعلى 

وأنَّ  ،٣مليارم 83الدراسة أكَّدت أنَّ السد سيتسبَّب في انخفاض المخزون االستراتيجي المصري للمياه بقيمة 

من حصة مصر كما  %82من المياه، أي ما يعادل  ٣مليار م 13العجز المائي في سنوات الملء األربعة سيصل إلى 

 في إحدى السنوات. %83سيصل النقص في الكهرباء إلى 

اده أنَّ السد بأبعثي على مصر في حالة حدوث جفاف، والدراسة أنَّ ملء السد سيكون له تأثير كار كما أظهرت تلك

المائية ونقًصا في الطاقة المولدة والسعات التخزينية حدث عجًزا مائيًًّا في الوفاء باالحتياجات الحالية سوف يُ 

                                  
 يوم. ١٣أي قبل اإلنقالب ب  ـ- 2013يونيو  19األربعاء،  اليوم السابعحجر ـ  أبوأحمد ( 7)
 الرابط، 2015مارس  23كلمة عبد الفتاح السيسي خالل جلسة توقيع وثيقة إعالن مبادئ سد النهضة، ( 8)
 2016ابريل ٢٢حوار أجريناه معه في ( 9)
 يوتيوبالتعرف على السد العالي هندسيا ومدي تأثره بسد النهضة ـ د محمد حافظ، شبكة ( 10)

http://www.youm7.com/story/2013/6/19/اليوم-السابع-تكشف--23-مترًا-تفصل-مصر-عن-الاستفادة-من-كهرباء-/1122442#وتابع
http://www.youm7.com/story/2013/6/19/اليوم-السابع-تكشف--23-مترًا-تفصل-مصر-عن-الاستفادة-من-كهرباء-/1122442#وتابع
https://www.youtube.com/watch?v=5X7NLtuu5Cc
https://www.youtube.com/watch?v=5X7NLtuu5Cc
https://www.youtube.com/watch?v=b3tieMljH8o#t=2336
https://www.youtube.com/watch?v=b3tieMljH8o#t=2336
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الخاصة ببحيرة السد العالي، وتعتمد قيم العجز أو النقص على قيم إيراد النهر وكذلك قواعد التشغيل بما في 

 .(11) النهرة العجز كلما قلَّ إيراد ذلك سنوات الملء، حيث تزداد قيم

 

 :دور إسرائيل

ارة ول وزأكشف المهندس حيدر يوسف ـ وكيل ابع النيل وبناء سد النهضة: "منوحول دور إسرائيلي في العبث ب

 زمة حوض النيل، مؤكدًاأالخفي في  الموارد المائية والكهرباء السوداني السابق ـ الغطاء عن الدور الصهيوني

ودان يعرف ، من خالل نصب فخ لمصر والس1133لالستيالء على مياه النيل بدأ عام  اإلسرائيلين التخطيط أ"

 بمبادرة حوض النيل".

وأضاف" ان الغطاء للوصول للمعلومات والبيانات عن نهر النيل تم عبر البنك الدولي الذي كان يمول مؤتمرات 

، مؤكدًا انه سيحول نهر النيل لـ األثيوبيولقاءات ومشروعات مائية أفرزت مبادرة حوض النيل ثم سد النهضة 

  وانهياره المحتمل سيمحو الخرطوم وكافة الخزانات السودانية تمامًا". ،ترعة

سنوات، والتي كانت  ٥١ب  ،مبادرة حوض النيل وقال:" أن أديس أبابا بدأت اإلعداد لبناء سد النهضة قبل انطالق

أخرى، وهي ناحية  سببًا في كل ما يحدث اآلن من خالفات بين مصر والسودان من ناحية وباقي دول المنبع من

  بالمناسبة النواة التي خرج من رحمها مشروع سد النهضة".

من  1133وبدأ األعداد لها عام  "،إسرائيلنشأت في " فكرة صهيونية أساسها:" مبادرة حوض النيل في أضافو

: والنهر الصليب“بعنوان صفحة  233وكانت من  (،اإلسرائيليخبير المياه ) يرليخإهاجي ، عدهاأخالل دراسة 

للعلوم، ومعهد السالم  اإلسرائيليةومولتها المؤسسة  1112تم االنتهاء منها عام "، ثيوبيا مصر والنيلإ

موت بين دول المنبع من ناحية  أون نهر النيل سيصبح مسألة حياة إ" ملخص الدراسة ". وكما يقولاألمريكي

مشروعًا من بينها سد النهضة،  26ء ببنا أثيوبياضرورة قيام  إلى، وانتهت الدراسة أخرىوالمصب من ناحية 

مبادرة لحوض النيل للتعاون تلغي االتفاقيات السابق وتجمع دول المنبع  أوعلى ان يتم البدء في قيام تجمع 

  في اتحاد".

تكلف البنك الدولي بتنفيذ مشروع  1117في عام ، فكان البنك الدولي والمنظمات والدول المانحة هو الغطاءو

إلطالق مبادرة حوض النيل بتمويل كامل من  ة" للتعاون بين دول الحوض، والتي كانت نوا8عليه "بي  أطلق

                                  
رـ تم النش، عربي هيفنتجتون بوستوالحكومة المصرية "معتمة" ـ  النهضة.سنوات بسبب سد  4السد العالي يفقد نصف طاقته ويخرج من الخدمة خالل ( 11)

21/05/2016. 

http://www.huffpostarabi.com/2016/05/21/story_n_10081478.html?utm_hp_ref=arabi
http://www.huffpostarabi.com/2016/05/21/story_n_10081478.html?utm_hp_ref=arabi
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البنك الدولي، وذلك بعد ان تم جمع كافة المعلومات والبيانات عن دول الحوض، وخاصة نوايا الدول بما فيها 

  ".وأثيوبيامصر والسودان 

إلغاء االتفاقيات التاريخية  إلىتسعي دول المنبع ، من خالل إتفاقية عنتيبي التي عارضتها مصر والسودانو

حصص،  إلىالموقعة بين مصر والسودان، والتي تقسم مياه النيل  1101 بما فيها اتفاقية تقاسم مياه النيل

ي بالمشاركة ف سرائيلالقرار باألغلبية وهو ما يسمح إل "عنتيبي" بأن يصبح علىكما تتمسك الدول الموقعة 

كبترول الخليج يمكن بيعها، لذلك  منحة إلهية ن مياه حوض النيلأثيوبيا تردد دائما إن أ خاصة مياه النيل،

 هم مصرون على النقاط الخالفية الثالث".

تنص المادة الثانية من إتفاقية قانون استخدام ، نقل مياه األنهار من حوض آلخروالقانون الدولي وحول موقف 

نه يقصد بدولة "المجري المائي"، دولة أالمتحدة،  األممقرتها أحية التي غير المال األغراضالمجاري المائية في 

قليمية للتكامل إو طرف يكون منظمة أجزء من مجرى مائي دولي  إقليمهاطرف في هذه االتفاقية يقع في 

ذا إهذا النص حسب و فيها جزء من مجرى مائي دولي، األعضاءكثر من الدول أو أقليم دولة إاالقتصادي يقع في 

ليه إكيان اقتصادي مع دول المنبع، فإن من حقها الحصول علي المياه وهو ما تسعى  بإنشاء "سرائيل"إقامت 

، ويكفي ان يكون "إلسرائيل" طابق كامل في وزارة الموارد المائية أثيوبياوعلى رأسها  .دولبعض هذه ال

، كما تم عقد اتفاقية بين وزارة أبيبتل في  أثيوبيمهندس  033، فضال عن تدريب أبابا أديسوالكهرباء في 

نطالق فور إوهي الشركة التي تدير كهرباء سد النهضة  ،أثيوبياإلدارة كهرباء  أبيبتل  وشركة األثيوبيةالكهرباء 

  .(12)"عمل محطته الكهربائية

من  أباباألديس  (2316 يوليو) رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في سياق هذا التعاون تأتي زيارةو

 .(13) النيل حوضثيوبيا ودول إالتعاون مع  تعزيزجل أ

 

 منسوب المياه واألزمة القادمة:

تجميع بيانات شهريه حول منسوب  على ٢المشترك جاسون  األوروبيالفرنسي  األمريكيالقمر الصناعي  يعمل

 بحيرةعبور بشكل دوري فوق القمر باليقوم هذا و .العالم والمحيطات حولوالبحار  الهامةالمياه في البحيرات 

كل قياساته منذ إطالقه يانات القمر الصناعي وبو. بشكل دقيق البحيرةيقوم بقياس منسوب سطح ناصر و

                                  
 .03/03/2015، أخبار اليوم المصريةجريدة ، كامل حمديـ حاوره فى الخرطوم: -مسئول سوداني سابق يكشف أسرار سد النهضة( 12)
 الرابطي، األفريقيمصدر لألناضول: إسرائيل تسعى للتطبيع مع االتحاد ، نتنياهو يزور إثيوبيا يوليو المقبل( 13)

http://www.dar.akhbarelyom.com/issuse/detailze.asp?field=news&id=169826
http://www.dar.akhbarelyom.com/issuse/detailze.asp?field=news&id=169826
http://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/575476
http://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/575476
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سات تشمل معظم البحار والمحيطات والبحيرات حول العالم هي قياو .(14) للجميعمتاحه و موجودة ٥٩٩٢عام 

 ٢ذاتها تستخدم بيانات القمر جاسون  المصريةوزاره الري  أن نتباهمن الملفت لإلو ،ناصر قصراً  بحيرةليست و

 .قياسال في

في التاريخ المرصود لم يحدث ارتفاع  ةفألول مر، غريب شيءحدث ، ٢١٥١منذ شهر يوليو  وبالتدقيق في البيانات

 فيف ،الثمانيناتفي  األثيوبيلم يحدث حتى في سنوات الجفاف  شيءهذا و !السد مع قدوم الصيف بحيرةفي 

لو كان الفيضان ذي كميات  وحتى ناصر يرتفع مع قدوم الصيف، بحيرةتلك السنوات العجاف كان منسوب 

 .أيضاكان المنسوب يرتفع  قليله

ن يرتفع فيها أكلها أشهر كان طبيعيا و ،٢١٥١كتوبر ونوفمبر وديسمبر أسبتمبر وغسطس وأأشهر يوليو ووفي 

ناصر في االنخفاض عوضا عن االرتفاع  بحيرةبالعكس استمر منسوب  ،لم يحدث هذالكن و، ناصر بحيرةمنسوب 

مع  األخرى المفاجأة كانتثم ، ٢١٥١يونيو  حتى ٢١٥١االنخفاض من يناير  ةقل قليال عن سرعأ تن كان بمعدالإو

 المعتادة السرعةبذات في االنخفاض مجددا بشكل متسارع و البحيرةبدأ منسوب حيث  ٢١٥٦قدوم شهر يناير 

 ".عام أييونيو من -في شهور يناير

ن تكن لم تغلق المياه تمامًا فإنها قللتها بشكل ضخم جدا إثيوبيا وإن أ ، من وجهة نظر البعض،معني ذلك

نحن نتحدث عن تقليل تصرفات المياه . قل كثيراأال تغطي االستهالك المصري السنوي العادي بل  حتىبدرجه 

 البحيرةهو الفارق بين الميل اإليجابي لمنحنى منسوب و ٪٠١-إلي ٦١ قدار يتراوح ما بينبم البحيرةنحو  ةالوارد

 .نميل هذا المنحنى السلبي اآلو السابقةضان العادي في السنوات وقت الفي

مصري يتم تعويض االستهالك ال ةفي األحوال العاديو أمتار، ٤ناصر بحوالي  بحيرةتناقص منسوب  ٢١٥١في عام 

والي ا بحن ينقص منسوبهأناصر  ةلبحير ةالطبيعي ةالدورف، لكن لم يحدث ذلكالفيضان الصيفي و العادي من

  .الصيفخري في فيضان أ ةيتم تعويض هذا النقص مرمتر في فتره الشتاء و ٦

التخزين هذه  ةوسع ،(15)٣كم ٩٩حوالي  ةثيوبياإل ةتبلغ كما أعلنت الحكوم ةسد النهض ةالتخزين لبحير ةطاقإن 

لبحيره  ةالسطحي المساحةتبلغ في المقابل  ،ةللبحير ةالميت ةللسعة الحية دون ذكر السع األدنىقد تكون الحد 

تأثيرها محدود عندما تكون و ةللبحير الجانبيةالمنحنيات  بإهمال بشكل تقريبي ـ إذن ،٢كم ١١١ناصر حوالي 

                                  
 الرابط، ٢معلومات عن القمر الصناعي جاسون ( 14)
 الرابط، العظيم النهضةلبحيره سد  التخزينية الطاقة( 15)

http://www.nasa.gov/mission_pages/ostm/main/#.VzJzjYSDGko
http://www.nasa.gov/mission_pages/ostm/main/#.VzJzjYSDGko
http://www.gvsd.org/cms/lib02/PA01001045/Centricity/Domain/610/GreatEthiopianRenassainceDamSupplementalReading.pdf
http://www.gvsd.org/cms/lib02/PA01001045/Centricity/Domain/610/GreatEthiopianRenassainceDamSupplementalReading.pdf
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 مساحةن الحجم هو أل ،من المياه ٣كم ١ناصر يعادل حوالي  بحيرةـ فكل متر ارتفاع في  ممتلئةشبه  البحيرة

 .في االرتفاع مضروبةالسطح 

مترا من منسوبها بداية  ٥٦ناصر بمقدار حوالي  بحيرةخزانها يجب ان يتناقص منسوب  أثيوبياذن لكي تمأل إ

 و ما حدث بالفعل والوه بدأت في مأل الخزان، أثيوبياالذي تشير فيه البيانات ان  وهو الصيف ٢١٥١صيف  من

إذن  أمتار كل عام من تدفقات النيل األزرق، ٤تقطع عن مصر ما يكافئ حوالي  أثيوبياكانت  إذا، ويزال يتواصل

 ةبحلول بداي أنه أي .٤ على ٥٦ ةهو حاصل قسمو ة،سد النهض ةأعوام حتى تمأل بحير ٤ ةثيوبيا لمدإستحتاج 

  .ةسد النهض ئسيمتل ٢١٥٩عام 

 ،تحت المنسوب المتوسط التاريخي لبحيره ناصر، ٥٤ ًاناصر ناقص بحيرةسيكون منسوب  2311عام مع حلول و

 ٣كم ٠١هو منسوب يعادل حوالي و ٢١٥١صيف  الذي بدأ هو المنسوب، متر فوق المتوسط التاريخي ٢وب منسو

  .(16) ناصرلبحيره  ةالحي التخزينية ةمن السع

وصولها لمنسوب عام ناصر و ةلبحير ةالحي ةيعني تبخر السعفإن هذا ، ٣كم ١كل متر هو حوالي إلى أن بالنظر و

التي اقترب فيها السد العالي من التوقف عن توليد و ،الجفاف ةشديد من السنواتهو العام األخير ، و٥٩٠٠

ستلجأ لتجنب هذا في األغلب و .متر ٢و أ ٣كم ٥١حوالي  ةون الحي الباقي للبحيرزووصل فيها المخ ،الكهرباء

هو ما سيوفر حوالي و ٪٥١ستهالك المياه ربما بحوالي قاسيه لتقليل ا إلجراءاتالحكومة المصرية هذا الصيف 

 .(17)٢١٢١عام  حتىناصر  ةأمتار في منسوب بحير ١و ما يعادل أمترا كل عام 

الفارق عن ، لكن ٣كم ٢١ما يعادل ب ةالحي ةببعض السع ةبقاء البحيرإ ةالهدف من ذلك التخفيض هو محاولو

ي يعنما  وهو. ثيوبيا تتحكم من المنبعإن ألاآلن لن يحدث هذا لكن و ذلك، ن الفيضانات توالت بعدأ ٥٩٠٠عام 

كل  إنتاجوهو ما يمكن أن يترتب عليه انخفاض  في مصر، ناصر كخزان المياه االستراتيجي ةانتهاء بحير

ن الخفض في تدفقات مع مالحظة أ. تقريبًا ٪٥١دار بمق ةالقادم خمسةالمحاصيل في مصر خالل األعوام ال

 .ةهذا يفسر ظهور جزر النيل الغاطسقد بدأ بالفعل والمياه في مصر 

                                  
 الرابطناصر السطحية،  بحيرة مساحة( 16)
 الرابطناصر وفقا لمنظمة الغذاء العالمية،  بحيرةالمخزون في بين المنسوب و  العالقة( 17)

http://www.mdpi.com/2072-4292/6/8/7522/pdf
http://www.mdpi.com/2072-4292/6/8/7522/pdf
http://www.fao.org/3/a-w5183e/w5183e04.htm
http://www.fao.org/3/a-w5183e/w5183e04.htm

