


 منابع النٌل



 األزرق النٌل)منابع نهر النٌل فً إثٌوبٌا   

تساهم على الترتٌب بحوالً ( عطبرة ونهر

ملٌار متر مكّعب من المٌاه ( 12)و  (  54)

سنوٌا عند بحٌرة ناصر بجنوب مصر، بٌنما 

تساهم المنابع من هضبة البحٌرات 

(  األبٌض والنٌل االستوائٌة البحٌرات)

ملٌار متر مكعب من المٌاه  16بحوالً 

 .سنوٌا لبحٌرة ناصر



 هضبة البحٌرات االستوائٌة: أوالً  

تحتوي هضبة البحٌرات  
االستوائٌة على ثالث 
:  بحٌرات عظمى، هً

 .فكتورٌا، وكٌوجا، وألبرت

 

اتخذت هذه البحٌرات شكلها 
الحالً نتٌجة لحركات 

تكتونٌة نجم عنها تشكٌل 
األخدود األفرٌقً العظٌم 

East African Rift System 



ٌتكون األخدود األفرٌقً  

العظٌم من قطاع جنوبً 

تشغله بحٌرة ماالوي 

، وقطاع شمالً (نٌاسا)

ٌتألف من فرعٌن؛ األخدود 

الشرقً ٌبدأ عند بحٌرة 

، واألخدود “رواها”

الغربً ٌبدأ عند بحٌرة 

وٌحتوي على “ ركوا”

“  تنجانٌقا”بحٌرات 

 .   “ألبرت“و“ كٌفو“و



وتمتد هضبة البحٌرات 
شمال نهر االستوائٌة من 

، حٌث تقع بحٌرة الزمبٌزي
، ثم تمتد شماال (نٌاسا)ماالوي 

لتغطً هضاب تنجانٌقا وكٌنٌا 
 ..وأوغندا



ومن األنهار التً كانت تصب فً حوض الكونغو، ثم عكست 
ٌنبع هذا النهر .. “نهر الكاجٌرا”مسارها إلى حوض النٌل، 

   .بالقرب من بحٌرة تانجانٌقا وٌصب حالٌا فً بحٌرة فكتورٌا



 موبوتو سٌسً سٌكو

Mobutu Sese Seko  
لوران كابٌال                                   

Laurent-Désiré Kabila 

 

 (رواندا)جوفٌنال هابٌارٌمانا 

Juvénal Habyarimana  



Murchison Falls on the Victoria Nile River, northwestern Uganda 



وكما كانت بحٌرة فكتورٌا بحٌرة 
داخلٌة منعزلة عن نهر النٌل، 

بحٌرة ألبرت وبحٌرة كانت أٌضا 
المتصلتان حالٌا عبر  أدوراد

منغلقتٌن وغٌر “ نهر السملٌكً”
  ..    متصلتٌن ببعضها البعض



Time and Space Evolution  

of AARS 



ـٌل  نـَْهـــُر النـِـّ
 

 زكرٌا همٌمً
 

 كلٌة العلوم، جامعة بنها
 

 ُعضو اتحاد ُكتَّاب ِمْصر

 

 تارٌخ 



Fig. Restoration of the Red Sea–Gulf of Aden rift system (after Bosworth et al., 2005): 

(a) 31 Ma (Early Oligocene) Afar plume initiation and formation of the Older Harrats. 

(b) 27 Ma (Late Oligocene) initiation of Gulf of Aden and Eritrean Red Sea continental rift. 

Continental rifting was established in central and eastern Gulf of Aden by the mid-

Oligocene  30 Ma) and therefore appears to have slightly pre-dated that in the Red Sea.  



Some authors believe that the Gulf of Aden is an 

active oblique rift system with young margins 

[d’Acremont et al., 2005] along the Arabia-Somalia 

plate boundary connects to the Indian Ocean to the 

east and to the Red Sea to the west (Figure 1). 

; 1989[Roger et al., Ma35 Extension began at 

Watchorn et al.,1998] following the closure of the Neo-

Tethys Ocean and the development of the Afar plume 

[Bellahsen et al., 2003]. 



Tethys (in the ancient 
Greek means “God of the 
ocean”( was an E-W 

trending ocean separating 

the two megacontinents 

(Gondwana from Laurasis) 

resulted from break-up of 

Pangaea.  
 
Tethys was named in 
1893, by the Austrian 
geologist Eduard Suess.  



* The site of Red Sea rifting was controlled by 

the position of the Afar plume, but its N30oW 

orientation was determined by regional plate 

stresses generated by slab-pull in the 

subduction zone beneath the Urumieh-Dokhtar 

volcanic arc on the north side of Neotethys 

(present-day Bitlis-Zagros thrust zone).   

* Slab pull:  when the edge of a plate is  

subducting or sinking into the mantle. As 

the edge sinks, it pushes the mantle 

beneath it down and creates a void above 

the plate and then the mantle material 

rushes in to fill that void.  



(c) 24 Ma (Oligocene–Miocene transition) rapid spread of extension throughout Red Sea. 

(d) 14 Ma (Middle Miocene) onset of Aqaba–Levant transform boundary and by-passing 

of Gulf of Suez basin; oceanic spreading started on eastern Sheba Ridge by�19 Ma. 



in central Gulf of Aden. drift transition–riftMa (early Late Miocene) 10 (e)  

(f) 10 Ma (early Late Miocene) rift–drift transition in central Gulf of Aden; (f) 5 Ma 

(Miocene–Pliocene transition) rift–drift transition in south-central Red Sea, jump of 

spreading west of 40o E in Gulf of Aden (perhaps� 3 Ma), and acceleration of Aqaba–

Levant movement. 



(g)  Present-day situation. 

(h)  +10 My future geometry of the Arabian plate. 



 المرتفعات اإلثٌوبٌة

هنالك ثالثة أنهار رئٌسة تنبع من     

   :المرتفعات اإلثٌوبٌة، هً

 النٌل األزرقBlue Nile 

 السوباطSobat River 

 العطبرةAtbarah River 

أنهار موسمٌة تحمل من المٌاه فً  وهً   

ضعف  40موسم األمطار ما ٌزٌد عن 
 .ما تحمله فً المواسم األخرى

 



 المرتفعات اإلثٌوبٌة أو الهضبة اإلثٌوبٌة  

تتشكل من طفوح 

بركانٌة لها عالقة 

بتشكٌل أخدود البحر 

 .األحمر

  

استمر انبثاق هذه الطفوح 

فٌما بٌن المٌوسٌن 

والبلٌستوسٌن؛ فٌما بٌن 

ملٌون  2 –ملٌون سنة  27

 (سنة مضت

 

 



  Main Ethiopian Riftاألخدود اإلثٌوبً  
ٌقسم األخدود المرتفعات أو الهضبة إلى جزئٌن؛ جزء شمالً غربً 

Northwestern portion ًوجزء شمالً شرق ،Southeastern portion  .
ٌشمل الجزء الشمالً الغربً نطاقات تٌجري وأمهرة، وجبال سمٌن 

Semien Mountains ( وجزء من هذه الجبال عبارة عنNational Park)  
وٌحتوي الجزء الشمالً الغربً على أعلى قمة فً أثٌوبٌا وهً قمة .. 

  بحٌرة تاناكما ٌحتوي على ، (م4550) Ras Dashanجبل رأس داشان 
Lake Tanaوهً المنبع الرئٌس للنٌل األزرق ، . 

 
وٌحتوي الجزء الشمالً الشرقً 

على قمم جبلٌة ٌزٌد ارتفاعها عن 
متر، مثل جبل تولو دمتو  4000

Mount Tullu Demtu  (4337م.) 

 



 !!نهٌر ُمنقطع النظٌر: النٌل 

نهٌر قامت على ضفافه، وبخاصٍة بالقرب من مصبه، واحدة  

 .من أعظم حضارات التارٌخ، هً الحضارة المصرٌة القدٌمة
 

 

  

 

Karnak in Thebes 





نهٌر ٌمخر عباب صحاٍر  
وقفار موحشة، وٌحمل 
جزًءا من مٌاه أفرٌقٌا 
االستوائٌة إلى البحر 

المتوسط، بالرغم من قلة 
مقارنة المٌاه التً ٌحملها 

  -كم 6650)بطوله الهائل 
  (أطول أنهار األرض

ومساحة حوضه الكبٌرة  
التً (  ²كم ملٌون 3.4)

تغطً ُعشر مساحة القارة 
 .األفرٌقٌة

 

 

 



تصرٌف النٌل ٌقترب من    

تصرٌف نهر صغٌر، مثل 

ومنبعه )“ الراٌن”

، وٌمر سوٌسرا الرئٌسً

بجانب سوٌسرا فً 

فرنسا، وألمانٌا، 

الذي ال تمثل ، (وهولندا

 13:  1مساحة حوضه 

 !!من مساحة حوض النٌل
 الراٌن فً بازل السوٌسرٌة

 وتعنً الجاري Renosمشتق من كلمة : الراٌن 



نهٌر منتظم اإلٌقاع، وٌسهل التنبوء بأحواله؛ مما ٌجعل   

    .التعاٌش معه ممكنا، والعٌش على جنباته آمًنأ

 



 دول حوض النٌل



 االتفاقٌة اإلطارٌة لدول حوض النٌل



 بسطات نهر النٌل  

 بسطات فكتورٌا وكٌوجا

 وألبرت

 السد       إقلٌم بسطة 





ـٌل  نـَْهـــُر النـِـّ
 

 زكرٌا همٌمً
 

 كلٌة العلوم، جامعة بنها
 

 ُعضو اتحاد ُكتَّاب ِمْصر

 

 تارٌخ 



 !!نهٌر ُمنقطع النظٌر: النٌل 

نهٌر قامت على ضفافه، وبخاصٍة بالقرب من مصبه، واحدة  

 .من أعظم حضارات التارٌخ، هً الحضارة المصرٌة القدٌمة
 

 

  

 

Karnak in Thebes 



نهٌر ٌمخر عباب صحاٍر  
وقفار موحشة، وٌحمل 
جزًءا من مٌاه أفرٌقٌا 
االستوائٌة إلى البحر 

المتوسط، بالرغم من قلة 
مقارنة المٌاه التً ٌحملها 

  -كم 6650)بطوله الهائل 
  (أطول أنهار األرض

ومساحة حوضه الكبٌرة  
التً (  ²كم ملٌون 3.4)

تغطً ُعشر مساحة القارة 
 .األفرٌقٌة

 

 

 



تصرٌف النٌل ٌقترب من    

تصرٌف نهر صغٌر، مثل 

ومنبعه )“ الراٌن”

، وٌمر سوٌسرا الرئٌسً

بجانب سوٌسرا فً 

فرنسا، وألمانٌا، 

الذي ال تمثل ، (وهولندا

 13:  1مساحة حوضه 

 !!من مساحة حوض النٌل
 الراٌن فً بازل السوٌسرٌة

 وتعنً الجاري Renosمشتق من كلمة : الراٌن 



نهٌر منتظم اإلٌقاع، وٌسهل التنبوء بأحواله؛ مما ٌجعل   

    .التعاٌش معه ممكنا، والعٌش على جنباته آمًنأ

 



 دول حوض النٌل



 االتفاقٌة اإلطارٌة لدول حوض النٌل



 بسطات نهر النٌل  

 بسطات فكتورٌا وكٌوجا

 وألبرت

 السد       إقلٌم بسطة 



 منابع النٌل



 األزرق النٌل)منابع نهر النٌل فً إثٌوبٌا   

تساهم على الترتٌب بحوالً ( عطبرة ونهر

ملٌار متر مكّعب من المٌاه ( 12)و  (  54)

سنوٌا عند بحٌرة ناصر بجنوب مصر، بٌنما 

تساهم المنابع من هضبة البحٌرات 

(  األبٌض والنٌل االستوائٌة البحٌرات)

ملٌار متر مكعب من المٌاه  16بحوالً 

 .سنوٌا لبحٌرة ناصر



 هضبة البحٌرات االستوائٌة: أوالً  

تحتوي هضبة البحٌرات  
االستوائٌة على ثالث 
:  بحٌرات عظمى، هً

 .فكتورٌا، وكٌوجا، وألبرت

 

اتخذت هذه البحٌرات شكلها 
الحالً نتٌجة لحركات 

تكتونٌة نجم عنها تشكٌل 
األخدود األفرٌقً العظٌم 

East African Rift System 



ٌتكون األخدود األفرٌقً  

العظٌم من قطاع جنوبً 

تشغله بحٌرة ماالوي 

، وقطاع شمالً (نٌاسا)

ٌتألف من فرعٌن؛ األخدود 

الشرقً ٌبدأ عند بحٌرة 

، واألخدود “رواها”

الغربً ٌبدأ عند بحٌرة 

وٌحتوي على “ ركوا”

“  تنجانٌقا”بحٌرات 

 .   “ألبرت“و“ كٌفو“و



وتمتد هضبة البحٌرات 
شمال نهر االستوائٌة من 

، حٌث تقع بحٌرة الزمبٌزي
، ثم تمتد شماال (نٌاسا)ماالوي 

لتغطً هضاب تنجانٌقا وكٌنٌا 
 ..وأوغندا



ومن األنهار التً كانت تصب فً حوض الكونغو، ثم عكست 
ٌنبع هذا النهر .. “نهر الكاجٌرا”مسارها إلى حوض النٌل، 

   .بالقرب من بحٌرة تانجانٌقا وٌصب حالٌا فً بحٌرة فكتورٌا



 موبوتو سٌسً سٌكو

Mobutu Sese Seko  
لوران كابٌال                                   

Laurent-Désiré Kabila 

 

 (رواندا)جوفٌنال هابٌارٌمانا 

Juvénal Habyarimana  



Murchison Falls on the Victoria Nile River, northwestern Uganda 



وكما كانت بحٌرة فكتورٌا بحٌرة 
داخلٌة منعزلة عن نهر النٌل، 

بحٌرة ألبرت وبحٌرة كانت أٌضا 
المتصلتان حالٌا عبر  أدوراد

منغلقتٌن وغٌر “ نهر السملٌكً”
  ..    متصلتٌن ببعضها البعض



Time and Space Evolution  

of AARS 



Fig. Restoration of the Red Sea–Gulf of Aden rift system (after Bosworth et al., 2005): 

(a) 31 Ma (Early Oligocene) Afar plume initiation and formation of the Older Harrats. 

(b) 27 Ma (Late Oligocene) initiation of Gulf of Aden and Eritrean Red Sea continental rift. 

Continental rifting was established in central and eastern Gulf of Aden by the mid-

Oligocene  30 Ma) and therefore appears to have slightly pre-dated that in the Red Sea.  



Some authors believe that the Gulf of Aden is an 

active oblique rift system with young margins 

[d’Acremont et al., 2005] along the Arabia-Somalia 

plate boundary connects to the Indian Ocean to the 

east and to the Red Sea to the west (Figure 1). 

; 1989[Roger et al., Ma35 Extension began at 

Watchorn et al.,1998] following the closure of the Neo-

Tethys Ocean and the development of the Afar plume 

[Bellahsen et al., 2003]. 



Tethys (in the ancient 
Greek means “God of the 
ocean”( was an E-W 

trending ocean separating 

the two megacontinents 

(Gondwana from Laurasis) 

resulted from break-up of 

Pangaea.  
 
Tethys was named in 
1893, by the Austrian 
geologist Eduard Suess.  



* The site of Red Sea rifting was controlled by 

the position of the Afar plume, but its N30oW 

orientation was determined by regional plate 

stresses generated by slab-pull in the 

subduction zone beneath the Urumieh-Dokhtar 

volcanic arc on the north side of Neotethys 

(present-day Bitlis-Zagros thrust zone).   

* Slab pull:  when the edge of a plate is  

subducting or sinking into the mantle. As 

the edge sinks, it pushes the mantle 

beneath it down and creates a void above 

the plate and then the mantle material 

rushes in to fill that void.  



(c) 24 Ma (Oligocene–Miocene transition) rapid spread of extension throughout Red Sea. 

(d) 14 Ma (Middle Miocene) onset of Aqaba–Levant transform boundary and by-passing 

of Gulf of Suez basin; oceanic spreading started on eastern Sheba Ridge by�19 Ma. 



in central Gulf of Aden. drift transition–riftMa (early Late Miocene) 10 (e)  

(f) 10 Ma (early Late Miocene) rift–drift transition in central Gulf of Aden; (f) 5 Ma 

(Miocene–Pliocene transition) rift–drift transition in south-central Red Sea, jump of 

spreading west of 40o E in Gulf of Aden (perhaps� 3 Ma), and acceleration of Aqaba–

Levant movement. 



(g)  Present-day situation. 

(h)  +10 My future geometry of the Arabian plate. 



 المرتفعات اإلثٌوبٌة

هنالك ثالثة أنهار رئٌسة تنبع من     

   :المرتفعات اإلثٌوبٌة، هً

 النٌل األزرقBlue Nile 

 السوباطSobat River 

 العطبرةAtbarah River 

أنهار موسمٌة تحمل من المٌاه فً  وهً   

ضعف  40موسم األمطار ما ٌزٌد عن 
 .ما تحمله فً المواسم األخرى

 



 المرتفعات اإلثٌوبٌة أو الهضبة اإلثٌوبٌة  

تتشكل من طفوح 

بركانٌة لها عالقة 

بتشكٌل أخدود البحر 

 .األحمر

  

استمر انبثاق هذه الطفوح 

فٌما بٌن المٌوسٌن 

والبلٌستوسٌن؛ فٌما بٌن 

ملٌون  2 –ملٌون سنة  27

 (سنة مضت

 

 



  Main Ethiopian Riftاألخدود اإلثٌوبً  
ٌقسم األخدود المرتفعات أو الهضبة إلى جزئٌن؛ جزء شمالً غربً 

Northwestern portion ًوجزء شمالً شرق ،Southeastern portion  .
ٌشمل الجزء الشمالً الغربً نطاقات تٌجري وأمهرة، وجبال سمٌن 

Semien Mountains ( وجزء من هذه الجبال عبارة عنNational Park)  
وٌحتوي الجزء الشمالً الغربً على أعلى قمة فً أثٌوبٌا وهً قمة .. 

  بحٌرة تاناكما ٌحتوي على ، (م4550) Ras Dashanجبل رأس داشان 
Lake Tanaوهً المنبع الرئٌس للنٌل األزرق ، . 

 
وٌحتوي الجزء الشمالً الشرقً 

على قمم جبلٌة ٌزٌد ارتفاعها عن 
متر، مثل جبل تولو دمتو  4000

Mount Tullu Demtu  (4337م.) 

 





Major faults and along-axis segmentation patterns within the southern Red Sea and northern Main 

Ethiopian rift. Inset shows extent of new oceanic crust (black) and present-day southern Red Sea 

(SRS) – Gulf of Aden – Main Ethiopian rift triple junction zone. Arabia and Africa can be reconstructed 

crudely by overlying black dots. TGD is Tendaho – Goba’ad discontinuity separating the Red Sea and 

MER; DH is Danakil horst. Extension directions (bold arrows) (after Bilham et al., 1999; Wolfenden  et 

al., 2004) 



The Ethiopian Rift Valley lakes are the northernmost of the African Rift 
Valley lakes. The Ethiopian Rift Valley lakes occupy the floor of the rift 
valley between the two highlands. Most of the Ethiopian Rift Valley 
lakes do not have an outlet, and most are alkaline. Although the 
Ethiopian Rift Valley Lakes are of great importance to Ethiopia's 
economy, as well as being essential to the survival of the  local people, 
there were no intensive and extensive limnological studies undertaken 
of these lakes until recently. 

 

The major ones are 

Lake Abaya (1162 km2, elevation 1285 m), the largest Ethiopian Rift 
Valley lake. 

Lake Chamo (551 km2, elevation 1235 m) 

Lake Zway (485 km2, elevation 1636 m) 

Lake Shala (329 km2, elevation 1558 m), the deepest Ethiopian Rift 
Valley lake 

Lake Koka (250 km2, elevation 1590 m) 

Lake Langano (230 km2, elevation 1585 m) 

Lake Abijatta (205 km2, elevation 1573 m) 

Lake Awasa (129 km2, elevation 1708 m) 

 

The Ethiopian Rift Valley lakes 



 دور األخدود اإلثٌوبً فً تصرٌف  

 المٌاه جهة حوض النٌل   



 !أٌن تصرف مٌاه األخدود اإلثٌوبً ذاته ؟ 

 .تصرف فً أحواض داخلٌة، وال تصل المٌاه إلى البحر

 



 The Blue Nileالنٌل األزرق 

“  النٌل األزرق”  

هو االسم السودانً 

لهذا الفرع من 

النٌل؛ ألنه فً 

الحبشة ٌعرف باسم 

باللغة “ أباي”

 .األمهرٌة

 



ًَ بـ  بسبب “ النٌل األزرق”ُسمِّ

 حمولته الهائلة من الطمً



من المٌاه المغذٌة لنهر النٌل تأتً % 85-80حوالً  

وهذه .. “تانا”من النٌل األزرق، الذي ٌنبع من بحٌرة 

المٌاه موسمٌة تتساقط فً الصٌف على هضبة 

 .وتقل نسبة المٌاه فً باقً أٌام العام.. الحبشة

 

مسار : ٌبلغ طول النٌل األزرق فً السودان حوالً 

 .(مٌل 900)كٌلومتر،  1,450طوله 

 



Blue Nile Falls (Tis Issat) at Lake Tana 





 The Blue Nile Basinحوض النٌل األزرق 



  Lake Tanaبحٌرة تانا 



Lake Tana from space (April 1991)  



 ُملتقى النٌل األزرق والنٌل األبٌض 

 فً الخرطوم
 الخرطوم مقرن



 Atbarah Riverنهر العطبرة  



 Sobat Riverنهر السوباط  
The Sobat River is formed by the confluence of the west-flowing Baro River and the 

north-flowing Pibor River ,on the border with Ethiopia .The river enters the White Nile at 

Doleib Hil,  near the city of Malakal in Upper Nile State. When in flood the Sobat River 

produces an enormous discharge carrying a white sediment, which gives 

the White Nile its name 

الرافدان األساسٌان لنهر 

نهر بارو : السوباط هما

Baro River  ونهر

، Pibor Riverبٌبور 

وٌحصل هذان النهران 

على معظم مٌاههما من 

  .مرتفعات أثٌبوبٌا

http://en.wikipedia.org/wiki/Baro_River
http://en.wikipedia.org/wiki/Pibor_River
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopia
http://en.wikipedia.org/wiki/White_Nile
http://en.wikipedia.org/wiki/Malakal
http://en.wikipedia.org/wiki/Upper_Nile_(state)


Sobat River from space.  



Sobat River Basin  



 Nubian Nileالنٌل النوبً  





Fragment of Nubian Desert seen from space  



Baraka River  



 ارتفاع مضٌق جبل طارق  

 وجفاف البحر المتوسط



 Nile Deltaدلتا النٌل  







 Paleodeltasالدلتاوات القدٌمة  

The many rivers that flowed during the Cenozoic over Egypt after 

the general and continuous regressions of the seas since the late 

Early Eocene left many deltas in different parts in north Egypt 

(Issawi et al., 2009):  

 
The main Late Eocene – Oligocene delta of Egypt was developed 

in the Fayium area.  

 
The location of the Early Miocene delta north of Fayium points to 

a northward regressive shorelines spanning the Oligocene – 

Miocene time.  

 
In Pliocene, the main deltaic sediments are known from Wadi 

Natrun (Blanckenhorn, 1901, 1921; Slaughter, 1974) and also 

from the subsurface of the present Nile Delta. 

 



Other important deltas in Egypt are the Siwa (Gilf) and El Arish. 

Both deltas probably statred during the Middle Miocene time 

coinciding with the Nile Delta.   

 Siwa (Gilf) Delta was built by the S-N Gilf River flowing 

between the Gilf Kebir Plateau and the Mediterranean 

occypying most probaly a central part of the Great Sand 

Sea depression.  

 

 
 The Arish Delta is the product of Wadi El Arish passing 

by several episodes of fanning inland in Sinai till it 

reached the Mediterrnean shores located further south 

than the present location.  



Sketch showing Gilf 

System including Eartly 

Tarfa River and Early Qena 

at apporoximate end of 

Oligocene Epoch. Rivers 

mostly consequent to 

broad, low, early Red Sea 

uplift and to Uweinat uplift 

(Issawi et al., 2009).  



   !!الوادي والدلتا المفترى علٌهما 



 .فً بعض المناطق ال ٌتعدى الوادي أمتار معدودة، كما هو الحال فً دندرة



فً بعض المناطق بمحافظة أسوان ٌختفً الوادي تماًما باستثناء شجٌرات وأعواد 

 !!خضراء ٌمكن أن تعد على أصابع الٌد الواحدة



 التأثٌرات  البشرٌة على نهر النٌل



Natural Impacts 



Future projection of the affect 

of 0.5m and 1.0m sea level rise 

on the Nile Delta 
http://grida.no/climate/vital/34a.htm  



Pollution 





 َسدُّ النَّهضة اإلثٌوبً 
 Grand Ethiopian Renaissance Dam 

 (سابقا)سد األلفٌة 
Millennium Dam (formerly) 

 مشروع للتنمٌة 

 !أم مؤامرة ُصهٌونٌة على ِمْصر؟ 

  



 م1964-59وفٌما بٌن عامً 

 إثٌوبٌا
   تحاول تطبٌق الفكرة على أراضٌها 

من خالل دعوتها لمكتب استصالح األرضً فً الحكومة األمرٌكٌة 
 (أباي)إلجراء دراسة على حوض النٌل األزرق 

ـْر  ِمص
 تتخذ قرارها ببناء 

د العالً    السَّ

 

  موضوع السدود فً أثٌوبٌا قدٌم حدٌث



 السد العالً



 حاولت إثٌوبٌا

 تطبٌق الفكرة على أراضٌها

 (أباي)على حوض النٌل األزرق 

   فبعٌد بناء 

 َسد ِمْصر العالً

أعود مرًة أخرى إلى القول                                      

بأن موضوع السدود فً الحبشة                                

   قدٌم حدٌث فً آن واحد



Great Canyon 
 

 لم ٌمخر ُعبابه إنسان 

حتى باكورة العشرٌنٌات من القرن 
 !!العشرٌن المٌالدي

 

اي   األبـَـّ
 خانق عظٌم   

  العقبة الكئود



  النٌل األزرق،لرصد  ؛محطة 59 بإنشاء قام المكتب 

 .تصرفاته وللوقوف على

 

  كما قام بمسح حوض النٌل األزرق بواسطة التصوٌر

 .الجوي

 

  وقام برسم خرائط طبوغرافٌة وجٌولوجٌة للحوض. 

  الطرائق المستخدمة فً الدراسة



غٌر مؤهل للزراعة بسبب ( أباي)حوض النٌل األزرق  

 .طبٌعته وتضارٌسه الوعرة

ٌمكن زراعة بعض الهضاب المحٌطة بحوض النهر عن 

طرٌق توصٌل المٌاه إلٌها، وخصوًصا الهضاب المحٌطة 

 !!ببحٌرة تانا

إجمالً األراضً التً ٌمكن زراعتها تزٌد قلٌال عن ملٌون 

من  3بالٌٌن متر 6فدان، تحتاج لكً ُتروى حوالً 

 .سنوٌا/المٌاه

 .ٌُمكن أن ُتستخدم مٌاه النهر الدافقة فً تولٌد الكهرباء

 :َخلَُصْت نتائج الدراسة إلى النقاط التالٌة



خٌر بناء أربعة سدود كبٌرة فً الجزء األأوصى التقرٌر ب
 (.أباي)مجرى النٌل األزرق من 

 

  حوالً متر واحد لكل كٌلو  هذا الجزء توسط إنحدارمُ ٌبلغ
 .متر من المجري

 

  إجمالً ما ٌقوم النٌل األزرق بتصرٌفه فً هذا الجزء
 .بلٌون متر مكعب 50حوالً

 

 بلٌون كٌلو  25ما مقدراه د ٌتولٌنجم عن هذا التصرٌف
ضعاف كهرباء أثالثة  نع ؛ أي ما ٌزٌدوات فً الساعة

  !!السد العالً



بسبب التكلفة الباهظة لمشارٌع السدود المقترحة،  
أوصى التقرٌر بأن تركز إثٌوبٌا خالل القرن العشرٌن 

 .على بناء السدود الصغٌرة
 

وأن ٌتم تشٌٌد السدود الكبٌرة خالل القرن الواحد  
  -م1964تم تقدٌرها فً عام –والعشرٌن بتكلفة 

 !!بلٌون دوالر 3,8بحوالً 

وقتئٍذ كانت تكلفة المشارٌع المقترحة         

 تفوق قدرة أثٌوبٌا



ا بإثٌوبٌا تقوم  ًٌ  بناء حال

   سدودعدد من ال

   (األبَّاي) أعالً النٌل األزرقفً 

  وضفاف بحٌرة تانا

  !!وبعض األنهار الصغٌرة األخرى 



List of Dams and Hydropower Plants 



Other projects included in the 25-year Master Plan of the 

national power utility EEPCO  











Gibe III Dam 



من األمور الغرٌبة، أن الحكومة اإلثٌوبٌة   

م عن توفٌر مبلغ 2006تقف عاجزة منذ عام 

، وتقوم 3ملٌاري دوالر الستكمال سد جٌبً

 (!! سد األلفٌة سابًقا)حالٌا ببناء سد النهضة 





 النٌل األزرقٌتم تشٌٌد السد على  

 (.Abbay“ أباي”الُمسمى فً إثٌوبٌا )

 40-20علً بعد نحو  موقع السد

 .نكٌلومترا من حدود إثٌوبٌا مع السودا

المنطقة التً ٌقام فٌها السد تقع فً 

  “زٌبنً شنقول جوم”إقلٌم 

Benishangul-Gumuz Region. 

وهذا اإلقلٌم كان ٌعرف سابًقا باسم  

 .Region 6“  6اإلقلٌم ”

 موقع سد النهضة











 الهدف من تشٌٌد سد النهضة

ملٌار 4.8، بتكلفة مٌجاوات 5.250بقدرة  Hydroelectricتولٌد طاقة كهرومائٌة  

 .دوالر

 هدٌف واحٌد فً الَعلن

   وأهداف، بل وأسراٌر، كثٌرة ٌ فً الخفاء
إذالل مصر، وتخرٌب مشروعاتها التنموٌة واالقتصادٌة،  

 .وتبوٌر أراضٌها، وضرب مشروع السد العالً

 .فتح جبهة صراع جدٌدة أمام مصر والمصرٌٌن 

إحدى أوراق الضغط على مصر؛ إلرغامها على توصٌل  

 .المٌاه والكهرباء والغاز إلسرائٌل

 .إشعال فتٌل الحرب بٌن مصر ودولة مهمة من دول منابع النٌل 



   خبٌر أثٌوبً

%  24َتمَّ االنتهاء من 

د  !!من إنشاءات السَّ

 





 سد النهضة بعد انتهاء المشروع 



 الخصائص الفنٌة لسد النهضة

 االتفاقٌة اإلطارٌة لدول حوض النٌل

  بسعة  ،مترا 145ن ارتفاع السد سوف ٌصل إلً إلى أ وزٌر الري اإلثٌوبًأشار

  .3ترم ملٌار 67إلً  وٌمكن أن تزداد السعة، 3ترم ملٌار 62تخزٌنٌة 



 النماذج الهٌدرولوجٌة لسد النهضة 



صورة توضح نموذج 

  DEMاالرتفاع الرقمً 

المناطق المرتفعة تبدو )

موقًعا علٌها  ،(فاتحة اللون

 سد النهضة،نموذج بحٌرة 

 .وتوزٌع االعماق بها



ملٌار  4.8تبلغ التكلفة اإلجمالٌة للسد حوالً 

 .دوالر أمرٌكً

 

لتالفً تأثٌر بعض المشكالت الفنٌة والجٌولوجٌة 

 .ملٌار دوالر 8ربما تزٌد التكلفة لتصل إلى 

 تكلفة سد النهضة



بسبب رفض البنك الدولً مؤخًرا تموٌل  
مشروعات السدود المائٌة؛ لعدم جدواها 

االقتصادٌة، تقوم الحكومة اإلثٌوبٌة بتموٌل 
 .المشروع كامالً 

 
 

 تموٌل مشروع سد النهضة

وفً هذا السٌاق، تتهم إثٌوبٌا مصر بأنها  
تحرض بعض الدول المانحة على عدم 

 .المساهمة فً المشروع



البنوك الصٌنٌة 

 تساهم فً المشروع

 1،8تساهم البنوك الصٌنٌة بما مقداره  

وهذا التموٌل مخصص لشراء . ملٌار دوالر

 التوربٌنات والمعدات الكهربائٌة

 
 
ومعنى هذا أن الحكومة اإلثٌوبٌة علٌها أن  

ملٌار دوالر؛ الستكمال  3توفر مبلغ 

 !!المشروع
 



 فوائد سد النهضة إلثٌوبٌا



 أضرار سد النهضة على إثٌوبٌا



أضرار سد النهضة على دولتً 

 المصب، وخصوًصا مصر



َعـــى أن     َمــْن ادَّ

ل  ِمْصَر هـبة النـٌِّ
 نسً أن ٌعترف بأن 

ٌل هبة الحبشة  !!النـِـّ

 :أدٌس أبابا 



  من ٌفرض سٌطرته على النٌل 

 ٌفرض السٌطرة على مصر
 

   :وقدٌما قالوا 



هل ستتحول بحٌرة ناصر إلى بركة 

 !مٌاه ٌعوم فٌها األوز المصري؟



هل تتناسب المشروعات المائٌة 

  !!الضخمة مع دول المنابع؟

 !!تتناسبال
والحلول الناجعة لدول المنابع ٌكمن فً تشٌٌد سدود 

صغٌرة ألغراض معٌنة؛ مثل تولٌد الطاقة وري بعض 

 .المسطحات والهضاب المرتفعة

 



الحرب مع إسرائٌل تتحول من 

  !! سٌناء إلى منابع النٌل

  خبراء إسرائٌلٌون متخصصون فً المٌاه وبناء
مشروعات السدود العمالقة علً األرض اإلثٌوبٌة 

وزٌارات متبادلة ربما تكون سرٌة فً أحٌان كثٌرة ما 
  .بٌن أدٌس أبابا وتل أبٌب

  إسرائٌل تحرض إثٌوبٌا على نقض المعاهدة الدولٌة
   .المنظمة لتوزٌع مٌاه النٌل



متى أضحى إلسرائٌل         

  ! عالقة بملف نهر النٌل؟

  أضحى للدولة العبرٌة دور فاعل فً ملف النٌل بعد
أن تراجعت مصر عن دورها الرٌادي فً أفرٌقٌا 

 .ومنطقة الشرق األوسط

  أضحى للدولة العبرٌة أصابع تعبث فً أمن مصر
ٌوم أن خرجت الصحف اإلسرائلٌة الكبرى المائً 

لتزعم أن مصر دولة حكم علٌها القدر أن ُتهدر 
 !! حقوقها من مٌاه النٌل



  استمرت فترة التقهقر طٌلة فترة حكم الرئٌس األسبق
حسنً مبارك، وتحول األمر إلى قطٌعة مع إثٌوبٌا بعد 

 .م1995محاولة إغتٌاله فً أدٌس أبابا فً إبان ٌونٌو 



 مشروع ربط البحر المٌت باألحمر 

 Dead Sea-Red Sea Canal    

 ورقة ضغط على مصر  

 !!لمد مٌاه النٌل إلسرائٌل
  



  قناة البحر المٌت أو قناة البحرٌن



هل تؤثر قناة البحر المٌت 

 (  قناة البحرٌن)

  !!سلًبا على مصر؟







                     تقسٌم السودان 

  جزء من المؤامرة الصهٌونٌة على مصر

 معظم روافد النٌل األبٌض تقع فً جنوب السودان. 

  توقٌع جنوب السودان على االتفاقٌة اإلطارٌة

Cooperative Framework agreement ٌضعف  

 .تماًما مصر موقف



 مشروع                               

 !!!!!تحوٌل مٌاه نهر الكنغو



 :خبراء مٌاه 

وهمً ولٌس له أساس « نهر الكونغو» مشروع 

 .محاط بجبال من كل اتجاه.. وضد عناصر الطبٌعة

  

 :الفٌومً

الري  ..نتمون للوطنً المنحل ٌعرقلون المسٌرةمُ  

 تراجع الدراسات وتقدم الدعم الفنً

 



" .. وهمى"مشروع نهر الكونغو : صالح السعدنى

   ةومستغرب لموقف السودان من سد النهض







                    صراع المٌاه

  فً القرن الواحد والعشرٌن

 ربما ٌقود إلى حروٍب طاحنةٍ 

وربما ٌؤدي إلى انفجار ٍعظٌم ٍ     

  فً منطقة الشرق األوسط وأفرٌقٌا
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