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 املكون اجلغرايف للذات املصرية..ر النيل

   آداب القاهرة- قسم اجلغرافيا عاطف معتمد عبد احلميد. د

من إمجايل مساحة  % ١٠يشكل حوض النيل حنو 

 كم من ٦٨٠٠يقطع النيل رحلة طويلة تزيد عن إفريقيا، و 

. منبعه يف اجلنوب اىل مصبه يف البحر املتوسط يف الشمال

ر النيل من  جبال وهضاب يرتاوح متوسط ارتفاعها بني وينبع 

ومير النيل عرب هذه املسافة الطويلة على .  م٢٠٠٠ -١٥٠٠

أقاليم مناخية ونباتية متباينة، لكنه مير باقاليم تزداد جفافا كلما 

توغل النهر حنو الشمال، فبينما يبلغ متوسط األمطار السنوي 

 ٢٠لرقم عن  ملليمرت سنويا ال يزيد هذا ا١٠٠٠عند املنابع 

ولعل هذا هو ما يؤدي اىل تقسيم دول . ملليمرت يف مصر

دول اجلنوب الواقعة على : احلوض اىل قسمني رئيسيني

مرتفعات جبلية وهضبية ومن مث فإن حظها من االمطار واملياه 

ا النباتية واحليوانية لقسيم الطبيعي ولعل هذا ا. وفري، ودول الشمال األقل إرتفاعا وأكثر جفافا وأفقر يف ثرو

يف دول املنابع الواقعة يف ) والسياسية واألمنية(هو ما جعل دول الشمال معتمدة حتما على األوضاع املائية 

  . اجلنوب

ر النيل والنظام البيئي . على حنو ما الحظ املؤرخ اإلغريقي هريودوت فإن مصر هبة النيلو  إذ رسم 

بطت احلياة اليومية ارتباطا وثيقا بالبيئة، حىت أن تاريخ وحضارة وارت. املرتبط بواديه حدود احلضارة املصرية

 .مصر يتضحان جبالء دون احلاجة لإلشارة للبيئة الطبيعية القدمية اليت نشأت وتطورت داخلها تلك احلضارة

ر النيل،   لقد كان التناغم الطبيعي للبيئة ـ مبا يشمله من دورة الشمس، وارتفاع واخنفاض منسوب 

كما اندرجت عناصر البيئة . رة الزراعية املومسية ـ مبثابة الفكرة األساسية يف املعتقدات املصرية القدميةوالدو 
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فاألعمدة املنحوتة على شكل سيقان وأعراف . النباتية واحليوانية احمللية ضمن رموز الكتابة اهلريوغليفية

 . ، كلها صدى للبيئة احمليطةالنبات، وأعمدة البوابات الضخمة، واملقابر املنحوتة يف الصخر

ر النيل مبثابة أهم ظاهرة جغرافية مؤثرة يف احلياة اليومية للمصريني  ويتفق معظم الباحثني على أن 

ر النيل من اجلبال يف اجلنوب إىل البحر املتوسط يف الشمال. القدماء وقد لعب هذا االجتاه دور . إذ يتدفق 

ر النيلالبوصلة الطبيعية للمصري القدمي ا  . لذي كان يفكر يف اجتاهات السفر مبنظور حركة واجتاه 

ار جتري يف االجتاه  أي من " اخلطأ"وحني سافر املصريون خارج بالدهم، كانوا يالحظون أن األ

ر الفرات  الشمال إىل اجلنوب، على حنو ما يوضح نص لتحتمس األول يف مقابر بالنوبة، واصفا فيه 

 ". يا جترى مياهه يف اجتاه املنابع بدال من أن جتري يف اجتاه املصبرا عكس"باعتباره 

ر النيل يف اجتاه الشمال إىل صياغة مصطلحات جغرافية حديثة فجنوب مصر . كما أدى تدفق 

رى األعلى عرف باسم  رى األدىن باسم " مصر العليا"الواقع يف اجتاه ا بينا عرفت الدلتا الواقعة يف اجتاه ا

وقد كانت مصر خالل العصور القدمية مقسمة إىل أربع مناطق جغرافية تشكلت من خالل ".  السفلىمصر"

ر النيل من اجلنوب للشمال مع حركة الشمس بني الشرق والغرب فالنهر يتدفق من الصعيد . التقاء تدفق 

 ولكل من هذه األقاليم .إىل الدلتا، بينما ترتفع الشمس فوق الصحراء الشرقية وتغرب فوق الصحراء الغربية

  . اجلغرافية مسات طبيعية وبيئية مميزة، ويؤثر كل منها على اإلنسان املصري بطرق خمتلفة

وكان قدماء املصريون يسمون األراضي اجلافة يف الشرق . تقف الصحاري يف تباين كبري مع وادي النيل

أو " األرض السوداء" مقابل كيميت  ، وتعين األرض احلمراء، يفDeshretوالغرب من الوادي باسم دشريت 

 .أراضي وادي النيل

خالل شهر يونيو، كان منسوب النيل يأخذ يف االرتفاع يف قطاعه املمتد بني أسوان والقاهرة مع كمية من 

 . ويعزى اللون األخضر إىل االزدهار املؤقت ألعداد هائلة من الكائنات العضوية الدقيقة. املياه اخلضراء
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س يرتفع منسوب النهر بسرعة وتتخذ املياه لونا أمحر نتيجة وفرة الرواسب الطميية احلمراء ويف شهر أغسط

ر عطربة ويستمر النهر يف االرتفاع حىت منتصف سبتمرب ، مث يستمر عند هذا . اليت جيلبها النيل األزرق و

 . املنسوب ملدة أسبوعني أو ثالثة

طء مث يبدأ منسوبه يف االخنفاض التدرجيي حىت شهر مايو، ويف شهر أكتوبر يرتفع النهر من جديد ولكن بب

 .حني يصل النهر إىل أدىن منسوب له

وحني يفيض النهر، . وترتامى على طول السهل الفيضي لنهر النيل حياض طبيعية منخفضة املنسوب

ىل حافة متر املياه من خالل قنوات عرب اجلسور الطبيعية، فتغمر معظم هذه األراضي املنخفضة وصوال إ

 . الصحراء

وهلذه الظاهرات الطبوغرافية فوائد . وحني خيمد الفيضان تنحبس املياه خلف اجلسور يف تلك احلياض

جلية، إذ ميكن استخدام املياه حني تقف يف احلياض، كما ميكن متريرها يف قنوات إىل مناطق أخرى حسب 

ا بعناية، تصبح احلياض خزانا ومع تنظيم احلياض الزراعية من خالل إقام. احلاجة الزراعية ة السدود وإدار

 .  أسابيع٨ إىل ٦طبيعيا هائال ميكنه االحتفاظ باملياه كاحتياطي للري ملدة ترتاوح بني 

ذا املفهوم كان نظام الري املصري وسيلة إلعادة توزيع مياه الفيضان وحسن استغالهلا ومل يكن جمرد  و

 . عة األراضى الزراعيةمصدر مياه على مدار العام لزيادة رق

وهناك من السجالت القدمية  ـ كتلك احملفوظة يف النصوص والعالمات املسجلة على مقاييس النيل 

 ٩ أمتار يعد فيضانا منخفضا على حنو خطر، وأن فيضانا مبقدار ٦القدمية ـ ما يشري إىل أن فيضانا مبنسوب 

ومن مث فإن منسوب الفيضان املثايل هو . اصيل والقرىأمتار يعد فيضانا مرتفعا مبا ينذر بوقوع أضرار للمح

 أمتار حبيث يكون يف مقدور هذه املياه غمر احلياض على طول الوادي وصوال ٨-٧ذلك الذي يرتاوح بني 

إىل حافة الصحراء، و تنجو من الفيضان يف نفس الوقت البلدات والقرى وتصبح السدود مبثابة طرق 

  . اجز املياه يف ذات الوقت من البقاء فوق منسوب مياه الفيضانلالنتقال والعبور، وتتمكن حو 
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م ورخاءهم رهينة االنتظام الدوري للفيضانلقد فه . م املصريون القدماء فهما كامال كيف أن حيا

فاخلوف من قدوم فيضان منخفض وما يتبعه من نقص يف الطعام كفيل بأن يسبب قلقا وتوترا بني السكان 

لرضا الذايت، حىت ومن مث مل ينظر املصريون القدماء مطلقا إىل النهر وهباته بنوع من ا. مع مطلع كل فيضان

لو كان الفيضان السنوي وما جيلبه من طبقة الرتبة اخلصبة اجلديدة ومياه وفرية للري كافيا لعملية الزراعة على 

ويف الفرتات اليت يكون فيها احملصول وفري ويرتاكم فائض من الغذاء، يصبح يف املقدور . طول وادي النيل

ية، وهو ما يسمح بظهور أنشطة اقتصادية غري زراعية كاحلرف توفري قطاع مهم من األيدي العاملة الزراع

  .اليدوية واألعمال الوظيفية احلكومية والكهانة

ر النيل للحضارة املصرية يف الدور الذي لعبه ذلك النهر يف املعتقدات الدينية  هذا وتنعكس أمهية 

ومت تشخيص الفيضان يف إله  . Iteruلقد عرف النهر قدميا باسم إتريو . واألساطري اليت تطورت على ضفافه

إذ . وكان لدى املصريني القدماء مفاهيم خمتلفة عن أصل الفيضان.  ارتبط باخلصب والتكاثرHapiمسى هايب 

تربط بعض النصوص نشأة الفيضان بكهف عند منطقة فيلة قرب اجلندل األول، بينما تشري نصوص أخرى 

وكان يعتقد ).  كم إىل الشمال من املوضع السابق١٠٠حنو (لة  إىل أن بداية الفيضان تبدأ عند جبل السلس

 كان كفيال بفيضان ) Satis و ساتيس Anukis وأنوكيس Khnumخنوم ( أن تبجيل اآلهلة قرب منطقة أسوان 

اعة "وتسجل . وفري  وهي عبارة عن نص منقوش على صخور يف منطقة سيهل – "  Famine Stelaلوحة ا

Sehel اعات من خالل تقدمي اهلبات إىل معبد خنوم -األول قرب اجلندل  كيف متت النجاة من إحدى ا

وكان يعتقد أن هذا النص يعود لفرتة حكم امللك . يف أسوان، وتنوعت هذه اهلبات بني األراضي والسلع

  .  سنة من حكمه٢٥٠٠زوسر لكن الصحيح انه يعود للعصر البطلمي أي بعد حنو 

ر النيل طري وألن معظم القرى كانت قد أقيمت على . ق املواصالت الرئيسي ألرض مصرلقد كان 

مقربة من النيل، كما ارتبطت املعابد على حافة الصحراء بالنيل عرب القنوات املائية، مل يكن هناك إذن ما 

ب من ا. حيفز إلنشاء طرق برية لشمال وكان السفر عرب النيل ميسرا، وسهل منه اجتاه الرياح السائدة اليت 

ومن مث استعانت القوارب املسافرة حنو اجلنوب عكس اجتاه جريان النهر باألشرعة لتستفيد من هبوب . 

الرياح يف دفعها حنو اجلنوب، بينما حني تتجه هذه القوارب من اجلنوب إىل الشمال كانت تستخدم 
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اديف وتنطلق مع حركة النهر يف مصر القدمية حىت أن  كان السفر عرب وسائل النقل النهري شائعا . ا

كانت تستخدم يف اللغة اهلريوغليفية  برسم مركب مفتوح الشراع " اجته جنوبا"أو " اجته مشال"كلمات مثل 

وذلك تعبريا ) ( (ومركب مطوي الشراع  ) وذلك تعبريا عن االجتاه جنوبا أو إىل أعايل النهر) ( (

  ). عن االجتاه مشاال أو إىل أدىن النهر

وحني تكون معظم األراضي . ر النيل وسيلة مالئمة لكل من الركاب والسلع والبضائعلقد كان 

الزراعية مغمورة باملياه خالل الفيضان السنوي، كانت املراكب تنقل البضائع الثقيلة مثل أحجار البناء 

 تقصدها، حيث والتشكيالت األثرية من احملاجر الواقعة على حواف النهر الصخرية مباشرة إىل الوجهات اليت

وحىت بعد أن عرفت مصر وسائل النقل الربي اليت تنطلق . املعابد واملقابر الواقعة وراء حدود مياه الفيضان

  .على عجالت خالل العصر الوسيط الثاين، بقيت القوارب الوسيلة الرئيسية لنقل الركاب والبضائع

ا النيل حوض منظومة  يف أمتلكت مصر أوراق التوازن والقوةالقرون املاضية على مدى و  من خالل وز

لكن يف العقود الثالثة األخرية تغري موقع مصر يف اجلغرافيا . السياسي والدميوغرايف واحلضاري والقومي

كما تأرجح التوزان السياسية اليت تشهدها دول املنابع،  لالضطرابات السياسية حلوض النيل وصارت عرضة 

اخلرطوم وإقليم اجلنوب احلرجة بينها وبني ات يف إدارة العالقماسية املصرية الدبلو مدى جناح املصري بناء على 

تناقص األوراق اليت ، فضال عن السوداين الساعي اىل اإلنفصال والعالقة مع إريرتيا وإثيوبيا يف ذات الوقت

  . مواجهة التدخالت االستعمارية اخلارجيةالقاهرة يف متتلكها 

لتتحكم يف األوضاع يف تلك املنطقة، حيث يفصلها عن " ألرضعلى ا" وال متتلك مصر مواقف 

وحتول احلروب األهلية يف جنوب السودان . كم ٦٠٠٠يف دول املنابع حنو املواقع االسرتاتيجية الفعلية 

، والصراعات بني إريرتيا وإثيوبيا دون متكن مصر من التوغل التنموي واالقتصادي لعقد شراكة مع هذه الدول

وأقصى ما جنحت فيه مصر . وعا قدميا مثل مشروع قناة جوجنلي يف جنوب السودان قد تعثرحىت ان مشر 

  .لزراعة القمح حلساب مصر) ل كينياثم(حىت اآلن هو استئجار أراضي زراعية يف بعض هذه الدول 
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ا ال تعارض إقامة مشروعات وسدود يف أي دولة من دول احلوض طاملا أن هذا  تعلن مصر دوما أ

 مليار مرت مكعب سنويا، لكن املشكلة أن مصر كانت تتلقى ٥٥ثر على حصتها من املياه البالغة لن يؤ 

بعد استيفاء دول احلوض حصصها ووصول النهر اىل (خالل العقود املاضية كميات من املياه تفوق حصتها 

عية كربى وأمهها ، األمر الذي شجع مصر إلقامة توسعات زرا)مصر يف طريقه اىل املصب يف البحر املتوسط

مشروع توشكى إىل الغرب من حبرية ناصر 

الستغالل الزيادة يف الفياضانات السنوية بنهر 

  . النيل

وحىت إذا وافقت دول احلوض على حصة مصر 

السنوية فسيؤثر ذلك على مشروعات مصر 

الزراعية اليت متتد يف الصحاري يف كل من مشال 

 سيناء وغرب الدلتا وغرب أسوان والساحل

وحني نضع يف االعتبار الزيادة السكانية . الشمايل

املطردة ملصر وتزايد الطلب على مياه الشرب 

واعتماد الزراعة املصرية على وسائل الري بالغمر 

ويف النهاية قد ال يكون املتوقع هو . املتبعة منذ العصور التارخيية ندرك حجم األزمة اليت ستواجهها مصر

خالل العقود املقبلة وهو ما سيزيد من " شحا يف املياه"ؤكد هو أن مصر ستعاين على املياه لكن امل" حرب"

وستنبع املشكلة من انه حىت . حجم الضغوط والتوترات الداخلية وسيلقي بظالله على سياسة مصر اخلارجية

 مليار مرت معكب ٧٧ مليون نسمة فإن مصر ستحتاج اىل ٨٣بافرتاض ثبات عدد السكان اليوم عند 

  . مليار مرت مكعب كل عام٢٢يا ومن مث ستواجه عجزا قيمته سنو 

  

 


