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 :الممخص
المنتشرة في القارة القطبية اليمت فكرة جمب الجبال الجميدية 

الجنوبية، االماراتيين لمدخول في ميداٍن جديد وخوض تجربٍة 
فريدة من نوعيا، سبق لممممكة العربية السعودية ان قامت بيا 
في سبعينيات القرن الماضي لكنيا فشمت في تنفيذىا. 
وتييأت الفرص المتاحة أمام االمارات بقطر جبٍل جميدي، 

ل الشرقية من البالد، بالتعاون مع شركٍة ونقمو الى السواح
فرنسية مختصة بيذا العمل، وفق آليٍة محددة يجري العمل 
فييا عمى استخدام القمر الصناعي لتحديد مكان الجبل 
المقطور، وعمل محاكاٍة الكترونية لتنفيذ ذلك عمى أرض 
الواقع، حيث كان من المؤمل أن يجري جمب الجبل الجميدي 

، لكنو تأجل 0202جيرة في منتصف العام الى إمارة الف
بسبب ظروف جائحة كورونا التي اجتاحت دول العالم. 
ويأمل القائمون في دولة االمارات العربية المتحدة، أن يحقق 
المشروع منافع جمة اىميا، الحصول عمى مصدٍر جديد 
يغذي البالد بما تحتاجو من المياه العذبة، وتحويل إمارة 

جٍع سياحي يستقطب الماليين من السياح الفجيرة الى منت
الذين يرغبون بممارسة ىواية التزلج، وتمطيف أجواء المنطقة 

 وجعميا صالحًة لمزراعة والرّي. 
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Abstract: 

      The idea of bringing the icebergs scattered in 

Antarctica inspired the Emiratis to enter a new field and 

embark on a unique experience, the Kingdom of Saudi 

Arabia had previously implemented it in the 1970s but 

failed to carry out it. There were opportunities for the 

Emirates to move an iceberg to the eastern coasts of the 

country, in cooperation with a specialized French 

company, according to a specific mechanism which is 

being done by using the satellite to locate the carried 

mountain and make electronic simulations to perform 

this on the ground, as it was hoped that the iceberg 

would be brought to the Emirate of Fujairah in the 

middle of the year 2020, but it was postponed due to the 

coronavirus pandemic that swept the world. Those in 

charge in the United Arab Emirates hope that the project 

will achieve great benefits, the most important of which 

is obtaining a new source that feeds the country with the 

freshwater it needs, and transforming the Emirate of 

Fujairah into a tourist resort that attracts millions of 

tourists who wish to practice the hobby of skiing, and 

soften the region's atmosphere and make it suitable for 

agriculture and irrigation  
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 مقدمةال
خمق اهلل تعالى المياه، لكي ينعم بيا كل كائٍن حي، يعيش عمى االرض، بما فييا 

ذه الدنيا أثمن من وجود الماء، الذي يبقيو حيًا طيمة االنسان، الذي أيقن أنو ال شيء في ى
 حياتو التي يعيش فييا. 

ولما كان وجود المياه العذبة محدودًا عمى سطح كرتنا )المائية(، ونسبتيا ال تتجاوز 
%(، فان العالم بدأ يعاني من مشكمٍة كبيرة في مجال توفير ما يحتاجو منيا، سيما ان 3)

في القارتين القطبيتين الشمالية والجنوبية، لذلك فكر مميًا في االستفادة  اغمب المياه النقية تقع
من ىذا المصدر الميم، لكن المشكمة التي واجيتو ىو كيف يقوم بنقل الجبال الجميدية الواقعة 
في القطبين الى المناطق البعيدة عنيا؟. وكيف سيضمن عدم ذوبانيا في مياه البحر بفعل 

 رجات الحرارة ؟.التباين الكبير في د
ان االجابة عمى ىذه التساؤالت اقترن بما وصل اليو االنسان من تطور في العمم 
والمعرفة، وفي التقدم التكنولوجي الحديث الذي بات يستخدم االستشعار عن بعد، واالستعانة 
كذلك باألقمار الصناعية لتحديد المواقع المالئمة الختيار الجبل الجميدي، وغيرىا من الوسائل 

سيمت عمى االنسان جمب الكتل الجميدية الى المناطق التي تعاني من فقٍر  االخرى التي
 ممحوظ في مواردىا المائية. 

تنطمق ىذه االشكالية من التساؤل حول امكانية نجاح ىذا المشروع  اشكالية البحث:
 من عدمو، وما ىي المعوقات التي تقف في طريق تنفيذه.

بدئية يجري التحضير ليا، تيدف الى نقل يفترض البحث وجود فكرة م فرضية البحث:
مياه الجبل الجميدي المقطور من القارة القطبية الجنوبية الى ساحل الفجيرة االماراتي، بمشاركة 
كادر فني فرنسي مختص بدراسة ىذا المشروع، وتييئة االمور الفنية والموجستية لتحقيق ذلك. 

ا شّكمت تحديًا كبيرًا امام صنّاع القرار في خطوة ترمي الى حل المشكمة المائية التي طالم
 السياسي في البالد.

وتألفت من سبعة محاور رئيسة وخاتمة. تطرق المبحث االول  ىيكمية البحث:
الموسوم " بواكير نشوء فكرة جمب جبال الجميد في العالم"، الى البدايات االولى التي دفعت 

ناطقو، وتنّوع االفكار لديو حول طرق االستفادة االنسان الى التفكير بنقل الكتل الجميدية الى م
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منيا في مجال الحفاظ عمى البيئة والمناخ، او الستخداميا في االغراض العسكرية ضد من 
 يحاول تيديده، او من اجل حل مشكمة المياه التي يعاني منيا.

لجميد تجربة المممكة العربية السعودية في نقل جبال ا ورّكز المبحث الثاني الموسوم "
"، محاولة المممكة العربية السعودية تنفيذ ىذا المشروع، من خالل تطبيق الى البحر االحمر

الفكرة التي تبناىا االمير محمد الفيصل، بالتعاون مع العالم الفرنسي جورج موجين ذو الخبرة 
و الطويمة في ىذا المجال، غير ان تطبيقو انتيى الى الفشل في النياية فأسدل الستار عن

 بصورٍة نيائية. 
مشروع جمب جبال الجميد الى االمارات العربية  وبّين المبحث الثالث الموسوم "

"، جيود الحكومة المركزية في البالد في توفير مصادر المياه الالزمة لمسكان، واىمية المتحدة
فكرة  المياه المحالة من البحر لضمان استمرار توفر ىذا المصدر الحيوي الميم، وكذلك بروز

مشروع جمب الجبال الجميدية الييا من خالل قيام احدى شركاتيا االماراتية، وبالتعاون مع 
شركة فرنسية يراسيا العالم جورج موجين ايضا باالشتراك سوية لتنفيذ المشروع المذكور، 
وجمب الجبال الجميدية الى السواحل الشرقية إلمارة الفجيرة في النصف الثاني من عام 

0202. 
استعرض المبحث الرابع الموسوم " تمويل المشروع"، دور الشركة االماراتية في تمويل و 

نفقاتو التي من المتوقع ليا ان تزداد تدريجيا مع قرب االنتياء من مرحمتو النيائية في 
 المستقبل.

وبّين المبحث السادس الموسوم " اىدافو"، اىم ما سيحققو ىذا المشروع من اىداف 
ائمون عميو، وتعود بالفائدة عمى البالد منيا، القضاء عمى مشكمة التصحر خّطط ليا الق

والجفاف التي عانت منيا االمارات سنوات طويمة، وتحسين حالة المناخ، وتحويل البالد الى 
 منتجع سياحي يجذب الييا السّياح من كافة دول العالم وغيرىا من االىداف التي بينيا البحث.

"، الموقف الرسمي لمحكومة االماراتية من المشروعالموسوم: " وتطرق المبحث الخامس
الى وجية نظر الحكومة المركزية في االمارات العربية المتحدة من المشروع، واسباب ترددىا 
بعدم القبول بو، بسبب الشكوك المتزايدة لدييا من احتمال عدم تحقيق ىذه االىداف التي 

ما يتعمق في مجال قدرتو عمى تغيير طبيعة المناخ  اعمنت عنيا الشركة المكمفة بو، خاصة
 في البالد.
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واستعرض المبحث السادس واالخير "اسباب فشل المشروع"، اىم العوامل التي ستؤدي 
الى فشمو من وجية نظر معارضيو، الذين انتقدوه فيما يتعمق بقدرتو عمى تغيير حالة الطقس 

المقطور الى الذوبان، قبل وصولو الى المكان في البالد، وعدم تّعرض الجزء االكبر لمجبل 
 المحدد اليو في رحمتو االخيرة في الساحل الشرقي لإلمارات العربية المتحدة.

وما زال المشروع حاليًا قيد البحث والدراسة ، لذا فان ىذه الدراسة المبّسطة جاءت 
تقف امام تنفيذه، رغم  لكي تسّمط الضوء عمى فكرتو االساسية، ومعرفو اىدافو والمعوقات التي

شروع االماراتيون ومعيم شركاؤىم الفرنسيون في تنفيذ خطواتو االولى، بانتظار استكمال بقية 
 المراحل االخرى.

 بواكير نشوء فكرة جمب جبال الجميد في العالم: -8
فّكَر االنسان في نقِل الجبال المتجمدة، الواقعة في منطقة القطبين، إلى مناطق متفرقة 

الم في القرن التاسع عشر. وتنّوعت األفكار لديو حول طرق االستفادة منيا، تارًة حاول من الع
استخداميا من أجل الحفاظ عمى البيئة وتحسين حالِة المناخ بوجٍو عام، وتارًة اخرى لجأ إلى 
توظيفيا في األغراض العسكرية، ليكون سالحًا رادعًا ضد من يحاول اليجوم عميو. غير أن 

عان ما طفى عمى السطح بقيام بعض الدول بوضع دراساٍت جادة تيدف إلى األمل سر 
 استغالل ىذا المصدر الطبيعي في حل مشكمتيا المائية. 

ترجع ُأولى المحاوالت التي طرحيا االنسان من أجِل نقِل الكتل الجميدية، وسحبيا إلى 
م بترطيب اجواء الكرة ، وذلك بيدف القيا1805األراضي الواقعة قرب خط االستواء الى عام 

 . (1)االرضية بصورٍة كاممة
اليمت فكرة سحب الجبال الجميدية الموجودة في منطقة القطبين، ومحاوالت نقميا الى 

 Winston) (0)مناطق اخرى، عقول كبار الساسة في العالم أمثال ونستون تشرشل
Churchill)  رئيس وزراء بريطانيا االسبق، الذي تخّيل ان بإمكانو االستفادة منيا ليس فقط

في مجال الحفاظ عمى النظام المناخي، وتوفير المياه الصالحة لمشرب فحسب، بل لصنع 
سالح ّسري يساعده في تحقيق النصر عمى دول المحور في الحرب العالمية الثانية. وأصبح 

ثابة مشروٍع كبير حرص عمى تنفيذه تحت اسم ىذا الحمم بالنسبة إليو بم
المتمثل ببناء حاممة طائراٍت ضخمة مصنوعة من جبل جميدي   (Habukkuk)(3)ىبكوك

 .(4)يكون بدياًل عن المعادن المستخدمة في صناعتيا
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ولدت فكرة ىذا المشروع في فرٍع تابٍع لوزارة الحرب البريطانية عمى يد المخترع 
. وتمخصت فكرتو ببناء حامة 1940عام   (Geoffrey Pyke)(5)كاالنكميزي جيوفري باي

طائرات كبيرة الحجم مصنوعة من جبل جميدي ضــــخم تطوف فوق سطح الماء )انظر شكل 
(، وال يكمف بناؤىا أموااًل كثيرة، بيدف التغمب عمى القوارب االلـــمانية اليجــــومية 1رقم 

 . (U-Boats) (6)بوتس -المـــعروفة بـاسم يو
تشرين الثاني / نوفمبر  4تحّمس تشرشل كثيرًا ليذا المشروع الذي صادق عميو في 

، ممحقًا ذلك بمذكرٍة اعتبرت في وقتيا من أكثر الوثائق سرّيًة عمى االطالق طالب فييا 1940
 . (7)بإنشاء نموذج اولي لممشروع

التجريبي  بناء النموذج 1943وتماشيا مع ما اصدره تشرشل، تم في مطمع عام 
( قدم، مكسوة بجدران وارضيات مصنوعة من الخشب ومواد معدنية 62لمسفينة الثمجية بطول)

تستخدم في صنع انابيب التبريد، فكان شكميا أشبو بقاع الحذاء تتوسطو قطعة كبيرة من الثمج 
 ، لكن العمل بيا لم يكتمل، فتوقف في منتصف العام المذكور بعد ان مالت في النياية كفة

 .(8)االنتصار لصالح دول الحمفاء
 حاممة الطائرات العمالقة المصنوعة من الجميد(8شكل رقم )

 
"تعّرف إلى أسرار مشروع ىاباكوك البريطاني لبناء حامالت طائرات  العربية، ن.إن إموقع سي  المصدر:

متاح عمى الموقع ، 8،ص0288نيسان/ ابريل  09من الجميد في الحرب العالمية الثانية"، منشور في 
 :االنترنت-االلكتروني لشبكة المعمومات الدولية
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carrier-aircraft-ice-habbakuk-https://arabic.cnn.com/style/2018/04/29/project 

اليائل الذي انتشر في ارجاء العالم، ازدادت الحاجة الى ومع التقدم التكنولوجي 
البحث عن ىذه الكتل، من أجل سد النقص الحاصل في موارد المياه لدى بعض الدول، 

لكنيا انتيت بالفشل، ثم  1978فجرت محاولة لمقيام بذلك في والية كاليفورنيا االمريكية عام 
عندما نجح فريق بسحب جزء من الجبل تجدد االمل بعدىا في تسعينيات القرن الماضي، 

الجميدي الى جنوب تشيمي. ويعود السبب في عدم نجاح ىذه المحاولة الى ارتفاع التكاليف 
%( بالمائة قبل نقمو الى المكان 82المالية لمنقل، وتّعرض الجبل المقطور لمذوبان بنسبة )

رة الجنوبية المتجمدة ال المحدد، عمى الرغم من كون المسافة التي تفصل بين تشيمي والقا
 .(9)( كم1222تتجاوز  الـ)

الذي  (Pule Emel Victor) (12)وضمن ىذا االطار، بذل العالم بول اميل فيكتور
كان رئيسًا لمبعثة االستكشافية الفرنسية في القطب الجنوبي، جيودًا مضنية في دراسة الجبال 

دفعت  1995اجئة التي حدثت في عام الجميدية، وتقييم الحياة عمى سطحيا، لكن وفاتو المف
الى سبر أغوار ىذا  (George Mougin) (11)بعالم فرنسي آخر ىو رفيقو جورج موجين

المجال، والبحث عن الطرق الممكنة التي تساعد في تعجيل عممية نقل الكتل المتجمدة 
تراك مع أعمن موجين باالش 0212الطافية عمى سطح الماء الى مناطق بعيدة. وفي ربيع عام 

عدٍد من العمماء، عن قيامو بزيارة السواحل الشرقية لكندا، في ميمة تيدف الى اختيار بعض 
 . (10)الجبال الجميدية المتجمدة، من أجل سحبيا ونقميا بعد ذلك إلى ُجزر الكناري في إسبانيا

 تجربة المممكة العربية السعودية في نقل جبال الجميد الى البحر االحمر: -0
ان الجزء االكبر من المياه العذبة يقع في المناطق المتجمدة من كرتنا  ال شك

االرضية، وىذه المياه ظمت لفتراٍت طويمة غير مستّغمة في وقتنا الحاضر، مما حذا بالبعض 
الى ان يدعو الى ضرورة البدء باالستفادة من ىذه الموارد، التي تحتاج الييا الكثير من الدول 

يجية، التي ُأقترح عمييا نقل الكتل والثموج المتجمدة الواقعة في القطب ومنيا البمدان الخم
الجنوبي الى سواحميا البحرية، بواسطة السفن والبواخر المخصصة لنقل النفط، ثم تقطيعيا 
وتخزينيا في مستودعاٍت انشئت لغرض ضخ المياه الصالحة  لمشرب عبر االنابيب المنتشرة 

 .(13)في البالد
ى ما تقدم، بادرت المممكة العربية السعودية الى تطبيق ىذه االفكار وتأسيسًا عم

الطموحة انطالقًا من مدينة جدة، التي تبنت ادارتيا فكرة نقِل جبٍل جميدي يتم قطره من القارة 

https://arabic.cnn.com/style/2018/04/29/project-habbakuk-ice-aircraft-carrier
https://arabic.cnn.com/style/2018/04/29/project-habbakuk-ice-aircraft-carrier
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، غير ان ىذه المحاولة لم يكتمل 1970( كم وذلك في عام 10القطبية الجنوبية، طولو )
 .(14)قنية وطبيعية حالت دون ذلك في النيايةتنفيذىا بسبب وجود موانع ت

وفي اعقاب موجة الجفاف الشديدة التي تّعرضت الييا البالد في منتصف سبعينيات 
فكرًة مبدئية تدعو الى نقل الجبال  (15)القرن الماضي، طرح امير سعودي يدعى محمد الفيصل

ممكة بداًل من القطب الشمالي، الجميدية من المناطق الواقعة في القطب الجنوبي القريب من الم
وبناِء قاِطراٍت َبحرية كبيرة تعمل عمى تقطيع الكتل الثمجية العمالقة ثم تغميفيا بصورٍة جيدة، 
ومن ثم نقميا بعد ذلك الى السواحل القريبة من مينائي جدة وينبع الواقعين عمى البحر 

ٍت كبيرة، اقيمت خصيصًا ليا االحمر، والعمل عمى اذابتيا وضخ المياه العذبة الى مستودعا
عمى اليابسة لخزنيا وضخيا بواسطة شبكة كبيرة من االنابيب المنتشرة في اراضي 

 .(16)المممكة
تحّمس االمير محمد الفيصل كثيرًا لمشروع نقل الكتل الجميدية من القطب الجنوبي، 

القطبية الجنوبية،  مما دفعو الى االتصال بالبعثة االستكشافية التي كانت موجودة في القارة
وعمى راسيم العالم الفرنسي بول اميل فيكتور لالستفادة من خبرتو العممية في ىذا المجال. 
كما واصل االمير تعاونو ايضا مع العالم جورج موجين، من اجل البحث سوية عن انسب 

عيا الطرق التي تمكنيما من قطر الجبل الجميدي في وقت قميل، رغم طول المسافة التي يقط
 .(17)لحين الوصول الى المكان المحدد اليو

عندما اقترح العالم موجين  1975وعمى ىذا االساس، تجددت المحاولة مرًة ثانية عام 
عمى االمير محمد الفيصل، القيام بمشروع يرمي الى نقل جبل جميدي الى منطقة الشرق 

ي لدى دول المنطقة. وألجل االوسط وتحديدًا الى البحر االحمر من اجل معالجة العجز المائ
( مميون 122تنفيذ ما خططا بشأنو تم انشاء مؤسسة عالمية ليذا الغرض برأسمال قدره )

، غير ان دراسات الجدوى التي أجريت عمى المشروع المذكور، اكدت في النياية  (18)دوالر
عممًا ان  ،1977استحالة القيام بو بسبب وجود مشاكل تقنية ادت الى التراجع عنو في عام 
 .(19)ىذه الدراسات جرت باالشتراك مع جامعة آيوا في الواليات المتحدة االمريكية

لم يقف االمير محمد الفيصل ساكنًا، بل دعا الى اطالق عدة مبادراٍت دولية لتفعيل 
الحوار حول االستفادة من الجبال الجميدية، منيا مشاركتو في المؤتمر العممي الذي نظمتو 

( عالم 022، وحضره )1977في والية آيوا االمريكية في النصف الثاني من عام   مدينة إيمز
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( دولة، ناقشوا فيو امكانية جمب الجبال المتجمدة الواقعة في القطبين 02وخبير دولي من )
الشمالي والجنوبي الى الدول التي تعاني من عجز في مواردىا المائية ومنيا المممكة العربية 

ن الخطوات الجادة التي اتخذىا االمير فيما بعد، لم تنجح في تمرير المشروع السعودية، اال ا
من فكرة التطبيق الى مرحمة التنفيذ الفعمي، فتم التغاضي عنو لتبقى دراساتو حبيسة الرفوف 
واالدراج في ثمانينيات القرن العشرين. وقد ذكر االمير في احدى لقاءاتو المتمفزة ان من 

شروع، ىو عدم تقبل فكرتو من قبل بعض االوساط السياسية في البالد اسباب فشل ىذا الم
 .(02)من جية، ووجود مصاعب تكنولوجية ومالية حالت دون تنفيذه من جية ثانية

 مشروع جمب جبال الجميد الى االمارات العربية المتحدة: -3
وانتشار  كان لمموقع الفمكي لدولة االمارات العربية المتحدة تأثير كبير في توزيع

( 5,06و  00مصادر المياه الموجودة فييا، فوقوعيا شمال خط االستواء بين دائرتي عرض )
( درجة شرقًا، ترتب عميو بان تكون قريبة من 5,56و  51درجة شمااًل، وبين خطي طول )

المناطق ذات االجواء الحارة أكثر منو الى الجيات التي تتصف باالعتدال في مناخيا، مما 
ظيور تباين واضح في كميات االمطار الساقطة، بحيث قّمل ذلك من وجود الغطاء  ادى الى

النباتي، وزراعة بعض المحاصيل الزراعية دون غيرىا في ىذا البمد الصحراوي، الذي يعاني 
من ارتفاع في درجات الحرارة، وسط تزايد مساحات الجفاف في اغمب اوقات السنة، االمر 

 .  (01)ومة االنسان ونشاطو الحياتيالذي يؤثر بدوره عمى ديم
ىناك ثالثة مصادر اساسية تعتمد عمييا البالد في تأمين احتياجات سكانيا من المياه، 
ىي المياه الطبيعية ونقصد بيا )السطحية والجوفية(، ومياه البحر المّحالة، ومياه الصرف 

سطحية )التقميدية( فإنيا الصحي المعالجة ونقصد بيا )االصطناعية(. بالنسبة الى المياه ال
، كونيا تقع  (00)%( من المصادر المائية المتوفرة فييا1قميمة جدا ال تكاد نسبتيا تصل الى )

كما تم ذكره انفا في بيئة حارة تتصف بالمناخ الجاف وتتميز بقمة سقوط االمطار، مما دفع 
وسطة، من اجل خزن السمطات المختصة الى بناء وتشييد العديد من السدود الصغيرة والمت

 . (03)المياه واالستفادة منيا في اوقات الضرورة
تّعد المياه الجوفية المصدر االساسي لمحصول عمى المياه في البالد، بسبب عدم 

%( من اجمالي االحتياجات 78وجود االنيار فييا اذ شكمت نسبة االعتماد عمييا حوالي )
بالحل الناجع الذي عانى منو السكان، مما  (، لكن ذلك لم يكن1المائية )انظر جدول رقم 
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اضطرىم الى االعتماد عمى بديل اخر ىو تحمية المياه المالحة، نظرا  لمتطور التكنولوجي 
الذي شيدتو االمارات في السنوات االخيرة، بعد ان اصبح من غير الممكن توفير المياه 

 .(04)الماء العذبالجوفية، بسبب قمتيا وعدم ايفائيا لممتطمبات الحياتية من 
 االستخدام السنوي لممياه الجوفية في دول الخميج العربي (8جدول رقم )

الموارد المائية المتجددة )مميون  الدولة
 (3م

استخدامات المياه 
الجوفية )مميون 

 (3م

نسبة مشاركة المياه 
اجمالي  الجوفية من

 االجمالي جوفية سطحية االحتياجات )%(
 99,98 058 0,822 822 0,2 مممكة البحرين

 69,68 925 8,862 862 8,2 الكويت
 8,89 8699 8968 552 988 سمطنة عُمان

 38,53 885 9,86 85 9,8 دولة قطر
المممكة العربية 

 السعودية
0032 3852 6282 89932 03,88 

دولة االمارات 
 العربية المتحدة

885 892 305 6252 52,78 

 39,75 89570 7,8089 9885 7,3339 المجموع الكمي
محمد عبدالحميد داود، االدارة المتكاممة والتنمية المستدامة لمموارد المائية لدى دول مجمس  المصدر:

التعاون لدول الخميج العربية، مركز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية، دراسات استراتيجية، رقم 
 .88 ، ص0228، 8(، ط833)

السكان فقد انعكس ذلك عمى الخزين المائي المتوفر في البالد، فبينما ومع تزايد اعداد 
( ماليين نسمة، تضاعف في الوقت الحاضر ليصل 9,6حوالي ) 0229كان عددىم في عام 

( عشرة ماليين نسمة، بالرغم من تجاىل البنك الدولي اعطاء االرقام 12الى اكثر من )
البمد. وفي التقرير الذي اصدرتو دائرة الماء والكيرباء  الحقيقية لكميات المياه التي يحتاجيا ىذا

في ابو ظبي حول تحمية المياه، اشار الى ان احتياجات االمارات من الماء ستصل في 
( مميون غالون يوميا، مشددا عمى 5,030الى ) 0219السنوات العشرين القادمة اي في عام 

بمسألة توفير المياه لسكانيا في ضرورة ايالء الحكومات الخميجية اىتماميا الكبير 
 .(05)المستقبل
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وبالرغم من ارتفاع تكاليف إنشاء معامل التحمية في بمدان الخميج العربي من قبل 
الشركات االجنبية العاممة، اال ان ىذه الدول اضطرت الى االعتماد عمى ىذا الخيار رغم 

ف المصروفة عمييا. والى عمميا المسبق بان ىذه الشركات تبالغ في اعطاء حجم التكالي
جانب ذلك فان القطاعين النفطي والصناعي يحتاجان بصورة دائمة الى مياه التبريد المعاد 
استخداميا الى البحر مرة ثانية، مما يؤدي الى حدوث تأثيرات سمبية خطيرة عمى البيئة 

مر عند ذلك، البحرية وخاصة االسماك التي يقتات عمى دخميا صيادو المنطقة. وال يتوقف اال
بل يتعداه الى اعادة النظر في المواصفات الفنية المستخدمة في الخطوط الناقمة لممياه 
الصالحة لمشرب، وكذلك المياه الثقيمة المنتشرة في عموم ارجاء البالد كونيا تعمل بأقل من 

ي درجات عمرىا االفتراضي، بسبب عدم مالئمتيا لمظروف البيئية التي تشيد ارتفاعًا مستمرًا ف
 .   (06)الحرارة عند حمول فصل الصيف

كان لمتطور السريع الذي شيده القطاعين االقتصادي والسكاني تأثير واضح عمى 
تدىور الخزين المائي لمبالد، بسبب عدم وجود مصادر بديمة تفي بكل ىذه المتطمبات، مما 

االماراتية الى البحث  ادى الى استنزاف المياه الجوفية في باطن االرض، واضطرار الحكومة
عن حمول حقيقية، يكفل ليا حل ندرة المياه التي بدأت تعاني منيا مؤخرًا من خالل دراسة 

 . (07)العروض المقدمة الييا
وعميو فقد تعددت المشاريع الدولية التي طرحت عمى الحكومة االتحادية في االمارات 

، (08)1987مياه السالم التركي عام  من اجل الحصول عمى المياه العذبة مثل مشروع انابيب
، لكن االختيار وقع عمى مصدر (09)ومشاريع اخرى اقترحت لمد انابيب برية وبحرية الييا

جديد يتمثل بنقل الكتل الجميدية من القطب الجنوبي، وذلك بسحبيا اما بواسطة السفن التي 
يرة ثم يجري نقميا عن تصنع ليذا الغرض، او من خالل قطر وتكسير ىذه الكتل الى قطع كب

طريق خزانات طافية عمى سطح االرض، حيث يتم سحبيا بواسطة سفن تعمل بالطاقة النظيفة 
 .(32)تفاديا الرتفاع نفقاتيا المالية

وعمى اثر فشل المممكة العربية السعودية في تنفيذ مشروعيا الطموح الرامي الى نقل 
، أعمن العالم الفرنسي جورج موجين عن قيامو الجبال الجميدية قرب سواحميا في البحر االحمر

( عامًا 45بنقل الكتل الجميدية الى االمارات العربية المتحدة، عبر شركتو التي أسسيا قبل )
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المختصة بيذا المجال، مشيرًا الى وجود جبل جميدي  (Transport International)تدعى 
 .(31)جاىز لمنقل

 dassault)ية اخرى تدعى داسولت سيستيم  وفي الطرف المقابل، أعمنت شركة فرنس
System)  تبنييا ليذا المشروع، مبديًة استعدادىا الكامل لممشاركة فيو من خالل استخدام

التكنولوجيا المتطورة في رصد واختيار الجبال الجميدية العائمة فوق سطح المياه، واساليب 
يتّعرض القسم االكبر منيا الى تفكيكيا، ونقميا عبر البحر لمسافاٍت طويمة، من غير ان 

 .(30)الذوبان
أما عمى الصعيد االماراتي، فقد أعمنت شركة محمية تدعى )االستشارات الوطنية 
المحدودة( تتخذ من مدينة دبي مقرًا ليا، نيتيا سحب جبل جميدي من القارة القطبية الجنوبية 

لمياه العذبة لمسكان. وذكر مؤسس الى سواحل البالد الشرقية عند امارة الفجيرة، بيدف توفير ا
ىذه الشركة وىو رجل أعمال وميندس اماراتي يدعى عبداهلل الشحي، انو في حالة ما اذا نجح 
مشروعو فان ىذا يعني تمكنو من حل اشكالية كبيرة تتمثل بشحة المياه التي تعاني منيا 

 .(33)بعض الدول منذ سنوات طويمة
مذكورة عن اطالق الموقع الرسمي لممشروع باسم وفي ىذا االطار، اعمنت الشركة ال

عمى شبكة المعمومات الدولية  (Https://www.Icebergs.World)جبل جميد االمارات 
براز أىدافو التي يتطمع الى تحقيقيا عمى الصعيدين  )االنترنت(، وذلك من اجل التعريف بو، وا 

قتصادي. وحظي افتتاح الموقع عمى اىتمام وسائل االعالم المرئية وغير المرئية، البيئي واال
التي اشادت فييا بالجيود المبذولة من قبل الفريق المؤلف من مجموعة كبيرة من العمماء 
والمختصين في دراسة الجبال الجميدية وعمم البحار، الى جانب مد جسور التعاون مع المراكز 

 .(34)ت العالمية ذات االىتمام المشترك بدراسة مشاكل المياه في العالمالبحثية والجامعا
واضاف الشحي، الى ان شركتو تعتمد عمى استخدام تقنيات فريدة من نوعيا في مجال 
خفض نفقات المشروع، وكذلك التقميل من نسبة الذوبان الذي يتّعرض اليو الجبل الجميدي 

 .(35)بالمائة%( 2اثناء رحمة نقمو بنسبة تصل الى )
وكان جورج موجين قد اعمن عن استعداده لنقل جبل جميدي ضخم يقع عمى مسافة 

( كم من القطب الجنوبي، عبر المحيط اليندي ثم قطره الى شواطئ امارة الفجيرة 9022)
االماراتية عند بحر العرب رغم تعرض ثمثو الى الذوبان، اال ان الجزء المتبقي منو يستطيع ان 

https://www.icebergs.world/
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( مميار لتر من الماء العذب الصالح لمشرب، 02البالد بكميات كبيرة قد تصل الى )يزود 
( سنوات، وتوفر 5وىي كمية ال بأس بيا تفي باحتياجات اكثر من مميون شخص عمى مدار )

 .(36)مبالغ كثيرة بالعممة الصعبة تذىب ثمنًا لشراء المياه المعبأة من الخارج
اقًا مبدئيًا ُأبرم بين الشركة االماراتية وحكومة البالد واكدت المصادر الصحفية، ان اتف

المركزية، من أجل اطالق المرحمة التجريبية االولى، التي ترمي الى نقل جبمين جميديين من 
، عبر َسمك طرٍق قصيرة الى شاطئ كيب 0219القطب الجنوبي في الربع الثاني من عام 

يرث في استراليا وصوال الى ساحل امارة تاون في جنوب افريقيا او الى سواحل مدينة ب
 (.0)شكل رقم  (37)الفجيرة

 سحب الجبل الجميدي من القطب الجنوبي الى امارة الفجيرة (0شكل رقم )

 
موقع العربية. نت، "مشروع ثوري لإلمارات بنقل جبل جميدي يمدىا بالماء والمطر: حمم راود المصدر: 
 االنسان 

ايار/مايو  5، منشور في 8سنة"، ص 92ينفذه، والسعودية درستو قبل سنة، وكاد تشرشل  890منذ 
0287 

 االنترنت:-، متاح عمى الموقع االلكتروني لشبكة المعمومات الدولية
https://www.alarabiya.net/ar/lastpage/2017/05/05/%D9 

ما ذكره الشحي، فانو بعد االنتياء من اكمال المرحمة التجريبية االولى  وبحسب
سيعقبيا انطالق المرحمة التشغيمية النيائية، لنقل الجبل الجميدي الى الساحل الشرقي لبالده 

 .(38) 0202في الربع االول من عام 

https://www.alarabiya.net/ar/lastpage/2017/05/05/%D9
https://www.alarabiya.net/ar/lastpage/2017/05/05/%D9
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دم فييا وتجري عممية اختيار الكتل المتجمدة، بأسموٍب تكنولوجي حديث ومتطور يستخ
القمر الصناعي لتحديد الموقع الخاص بالجبل الجميدي المراد نقمو، كما يتضمن القيام بعمل 
محاكاة الكترونية لمجبل الذي سيقع عميو االختيار، ثم يأتي دور الطاقم الفني المّكمف باالنتقال 

ميفو واحاطتو الى موقع وجود ىذا الجبل، ليتولى البدء في عممية سحبو ونقمو، بعد القيام بتغ
 (.3)شكل رقم  (39)بحزام يمنع تشتت حركتو في البحر، ويجعمو طافيًا فوق سطح الماء

ووفقًا لما تصوره الشحي فان المشروع يعد خيارًا مناسبًا لحل ازمة المياه التي تعاني 
من منيا بالده، بداًل من المجوء الى المياه المحالة من البحر، لكونيا تستنزف اموااًل كثيرة 

خزينة الدولة، الى جانب تعرض الثروة السمكية والبيئة البحرية الى الخطر، بفعل ضخ كمياٍت 
كبيرة من المياه التي تنتجيا معامل التحمية الى الخميج تاركًة آثارًا سمبية تطغى عمى نظامو 

 .(42)البيئي
وقع واشار الشحي، الى ان الوقت المستغرق في عممية نقل الجبل الجميدي من الم

( 11( الى )9المختار في القارة القطبية الجنوبية الى شاطئ امارة الفجيرة سيستغرق بين )
 .(41)( شيرًا تقريباً 13شيرًا وقد يتجاوز ىذه المدة ليصل الى )

 تغميف الجبل الجميدي اثناء عممية نقمو(3شكل رقم )

 
مشروع نقل جبل جميدي من القطب الجنوبي صحيفة البيان االماراتية،" بالصور والفيديو: تفاصيل المصدر: 

، متاح عمى الموقع االلكتروني لشبكة المعمومات 8،ص0288تموز/يوليو  8الى الفجيرة"، منشور في 
-https://www.albayan.ae/five-senses/east-and-west/2019االنترنت:    -الدولية

07-08-1.3600995 
 تمويل المشروع: -9
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مى جيٍة غير حكومية قررت تولي دراستو وتنفيذه بإشراٍف يترّكز تمويل المشروع ع
( 52مباشٍر من قبل رجل االعمال البارز عبداهلل الشحي. وقّدرت كمفتو التخمينية بحوالي )

. غير ان بعض المصادر ذكرت ان نفقاتو ستتجاوز ذلك بكثير لتتراوح بين (40)مميون دوالر
الى تزايد االجراءات المعقدة التي تتطمبيا  ( مميون دوالر. ويرجع السبب في ذلك52-102)

طبيعة تنفيذه من حيث حجم الجبل الجميدي المقطور، وطول المسافة التي سيستغرقيا نقمو، 
 . (43)وغيرىا من العوامل التي تتحكم في تحديد رأس المال الممول إلنجاحو

يرة بحسب ما ويظير ان النفقات المخصصة ليذا المشروع بدأت تتزايد في اآلونة االخ
( مميون دوالر، الى جانب ارتفاع فاتورة 152-122ذكره الشحي الذي اشار انو سيّكمف بين )

( مميون دوالر. وىذا 82-62التكاليف االخرى في مجال الدراسات واالختبارات لتصل بين )
 .(44)بدوره يمثل تحديًا كبيرًا أمام القائمين عمى تنفيذه

 اىدافو: -5
 قق ىذا المشروع فوائد جمة لمبالد في حالة نجاحو أىميا:من المتوقع أن يح

عند مرور الجبل الجميدي وسط أجواٍء شديدة الرطوبة  تحسين طبيعة المناخ: -8
سواء في بحر العرب أو البحر األحمر، فإن ذلك سيؤدي إلى تزايد تكاثف بخار الماء، 

بحر، فيثقل حجميا ثم يبدأ وبالتالي حدوث منخفٍض جوي يعمل عمى جذب الغيوم إليو من ال
نزول المطر بغزارة لمدة زمنية طويمة. وىذا ما أكده الشحي بان ىذه الكتل المتجمدة سوف 
تساىم في تكوين وضع مناخي مصغر وفريد من نوعو يعمل عمى تغيير البيئة الصحراوية 

ترة زمنية لمربع الخالي وتحويميا الى مساحات خضراء تروييا مياه االنيار الجارية خالل ف
 .(45)سنوات 12زىاؤىا 

تعّكف السمطات اإلماراتية عمى تشجيع حركة السياحة  تشجيع السياحة الجميدية: -0
فييا، من خالل تحويل سواحميا البحرية، إلى معالم سياحيٍة كبيرة، تضعيا عمى خارطة الدول 

جميدية العائمة فوق سطح المشيورة بالسياحة الجميدية، فتتيح لمسياح التمتع بمشاىدة المناظر ال
المياه، والتزحمق عمى أرضيتيا المتجمدة، كما تخفف عنيم مشاق السفر المتعب الى القطبين 
الشمالي والجنوبي بالمجيء الييا، وىي بيذه الحالة توفر عوائد ماليٍة بالعممة الصعبة 

 .(46)لمبالد
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و القائمون من خالل وىو ىدف رئيس يسعى إلي توفير مصدٍر دائٍم لممياه العذبة: -3
 تنفيذ ىذا المشروع، عن طريق إيجاد مورٍد ثابت لتوفير الماء الصالح لمشرب.

وذلك من خالل إتباع خطٍة مدروسة لزراعة  تحويل الصحراء إلى أرٍض خضراء: -9
األشجار وتكثيف الغطاء النباتي في الصحراء اإلماراتية، ومكافحة مشكمة الكثبان الرممية 

عانت منو البالد لفتراٍت طويمة، بحيث لم تتجاوز كمية األمطار الساقطة أكثر  والجفاف الذي
 .(47)( ممم في العام78من )

 الموقف الرسمي لمحكومة االماراتية من المشروع: -6
عمى الرغم من كون السمطات الحكومية في االمارات قد عممت بتفاصيل ىذا المشروع 

وزارة الطاقة المسؤولة عن متابعة شؤون المياه في  الذي أعمن عنو عبداهلل الشحي، إال أن
البالد، نفت بصورٍة غير مباشرة وجود أي فكرٍة تتحدث عن نقل جبل جميدي، أو إستيراد المياه 
بواسطة خط أنابيب من دولٍة أخرى. مؤكدًة في البيان الذي أصدرتو في منتصف شير 

ومواقع التواصل االجتماعي، معتبرًة  ، عدم صحة ما تداولتو وسائل االعالم0217آيار/مايو 
إياىا مجرد إشاعاٍت وتصريحاٍت ال تبت بصمٍة ليا، سيما أنيا في المراحل االخيرة من إعداد 

 .(48)المسودة النيائية "الستراتيجية االمن المائي لإلمارات"
إن ىذا الموقف الذي أعمنت عنو إحدى الوزارات االتحادية، قد خالف ما كان قد صرّح 

المشروع عمى الوزارات الحكومية  بشأنعرض نتائج دراساتو المستفيضة  حول ،الشحي وب
المعنية مثل وزارة "التغيير المناخي والبيئة"، ووزارة " تطوير البنى التحتية"، ودائرة " التنمية 

 .(49)االقتصادية"
شركة وفي ذات السياق، أكدت ىيأة البيئة في أبو ظبي أن المشروع الذي أعمنت عنو 

الشحي بالتعاون مع شركة فرنسية يديرىا جورج موجين، ىو ما زال مّجرد إقتراٍح أولي يحتاج 
الى دراساٍت معّمقة حول جدواه االقتصادية، وحجم تكمفتو المالية وغيرىا من الدراسات االخرى 
اد . مضيفًة أن كل ما قيل عن حجم التأثير الذي سيحدثو ىذا المشروع عمى مناخ البالد، يك

 .(52)يكون ذا نطاٍق محدود بالنسبة لممنطقة التي سيرسو فييا الجبل الجميدي
( كم، في حين تبمغ 0وبينت الييأة أن مساحة أكبر جبٍل جميدي يصل الى حوالي )

( كم، مما يدل عمى أن حجم التأثير الذي سيحدثو نقل ىذا 472مساحة شواطئ البالد نحو )
 .(51)الجبل قميل جداً 
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مستشار الموارد المائية في الييأة المذكورة محمد داود، أن أي كتمٍة جميدية فيما ذكر 
رتفاٍع يصل 522( م الى )422( كم وبعرض يتراوح بين )0كبيرة مييئة لمنقل بطول ) ( م، وا 

( م، ال يمكن ليا أن تحدث تغييرًا مناخيًا ألي دولة كانت وليس 052( م الى )022بين )
عية الطاقة المستخدمة، ومقارنة الوسائل البديمة في المشروع تثير االمارات فقط، كما أن نو 

 .(50)الكثير من األسئمة التي تحتاج إلى من يجيب عنيا
 :أسباب فشل المشروع  -7

من الطبيعي ان يتّخمل العمل بالمشروع ظيور بعض العراقيل التي تقف حائاًل امام 
ٍة حكومية قادرة عمى تقديم الدعم تنفيذه، كونو مدعوم من شركٍة محمية، وليس من جي

 الموجستي والمادي الذي يحتاج اليو. ومن أبرز ىذه االسباب ىي: 
وىي تمثل تحديًا كبيرًا أمام فشل أو نجاح المشروع مسألة ذوبان الجبل الجميدي:  -8

 برمتو، فالفارق الكبير في درجات الحرارة يؤدي إلى إذابة الجزء االكبر من الجبل المنقول من
القطب الجنوبي إلى السواحل الشرقية لإلمارات ذات االجواء الحارة، بسبب المسافة الطويمة 

 . (53)( كم مما يسيل من عممية ذوبانو بشكٍل سريع5222التي يقطعيا في رحمتو البالغة )
ومن الواضح أن ىذه الكتل التي انفصمت عن جزيرة غرينالند والعائمة في شمال 

( كم 722تتعرض الى الذوبان السريع بعد قطعيا لمسافٍة تصل الى ) غرب المحيط االطمسي،
 رغم وجود الطقس البارد في البر والجو عمى حٍد سواء.

وبالنسبة إلى أطراف القارة القطبية الجنوبية، فإن الجميد المتجمد يذوب نتيجة حدوث 
ه الجبال الى التغيير المناخي الذي يحدث عند حمول فصل الصيف الحار، لذا فإن نقل ىذ

مناطق مدارية تتصف بشدة حرارتيا، سيكون من المتوقع حتمًا تبّخر الجبل المقطور وتفتتو 
 .(54)الى عدة قطع قبل وصولو إلى المكان الذي أختير لو

لكن الشحي رّد عمى ىذه المخاوف التي أطمقيا معارضوه، مطمئنًا إياىم بأن الجبل 
( كم من الساحل الشرقي إلمارة الفجيرة، 35-05الجميدي سيرسو عمى مسافٍة تصل بين )

وستكون محاطًة بمراسي طافية لتمنع تشتتيا بصورٍة كمية تجنبًا لتّحركيا وتكّسرىا. كما أشار 
إلى أن الدراسات البيئية برىنت عمى أن الجبال الجميدية تذوب في البحر، وىي بذلك تساىم 

 .(55)ب ظاىرة االحتباس الحراريفي تبريد مياىو التي إرتفعت درجة حرارتيا بسب
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من المحتمل فشل تنفيذ المشروع، بسبب عدم قدرة مموليو عمى  العامل المالي: -0
تأمين المتطمبات المتزايدة من حيث دراسات الجدوى واالختبارات االولية، وغيرىا من االمور 

سناٍد حكومي م  .(56)قدم إليوالتي ال تستطيع أي شركة القيام بو لوحدىا دون وجود دعم وا 
يعتّقد المعارضون وجود تّصوٍر مبالغ  عدم القدرة عمى تحسين المناخ في البالد: -3

التأثير المناخي الذي سيحدثو المشروع المذكور، سيما وان الميتمين يرون  عنو في  بيان حجم
( م، وىي 302أن أضخم الجبال المتجمدة المنفصمة عن القطب الجنوبي يصل طوليا الى )

( الف 113( كم ومساحتو )97ساحة التي تمتد بين الرياض والقصيم ، فيما يبمغ عرضو )الم
( مرة، بينما يصل متوسط الجبال في القارة 19، وىي أكبر من مساحة البحرين بنحو )0كم

( طوابق، 12( كم بحيث أن بعضيا يناىز إرتفاع مبنى مؤلف من )16الجنوبية الى حوالي )
محدودًا لمغاية وال يكاد يؤثر عمى مناخ البالد كميًا، مما يجعل فائدتو  لذلك فان تأثيره سيكون

 .(57)قميمة قياسًا الى حجم المبالغ المصروفة عميو
وتأمل االمارات أن تعاود من جديد استكمال بقية مراحل مشروعيا المنتظر مع  

العالم مؤخرًا، والخروج شركائيا الفرنسيون، ريثما تنجمي تداعيات جائحة كورونا التي اجتاحت 
 بنتائج ايجابية تحقق االىداف المرسومة من أجمو.

 النتائج
اثبت البحث وجود مشكمٍة في المستقبل تواجو الحكومة االتحادية في دولة االمارات 
العربية المتحدة، تتعمق بتوفير مصادر جديدٍة لممياه تكون بدياًل عن التي تستخدم في الوقت 

معدالت نسبة السكان ىي في ارتفاع مستمر بسبب التقدم العمراني الحاضر، سيما وان 
واالقتصادي الذي تشيده البالد. كما ان حاجة القطاعين النفطي واالقتصادي الى كميات 
كبيرة من المياه لضمان االستمرار في االنتاج، تضع الدولة المركزية امام المحك في ضرورة 

 ذه الثغرة التي تيدد امنيا المائي. البحث عن حل مقنع ليالقيام ببذل جيودىا الحثيثة من اجل 
 وعميو ، تنبع اىمية البحث اعاله من خالل التوصل الى النتائج االتية:

تعد تجربة نقل الجبال الجميدية من القطب الجنوبي الى دول الخميج العربي،  .1
ذا المصدر الطبيعي مثااًل حيًا عمى سعي حكومات ىذه الدول الى التفكير في االستفادة من ى

لممياه العذبة، مستفيدًة من الدراسات والبحوث التي اجريت في الماضي والحاضر رغم 
 المصاعب والعراقيل التي تقف حائاًل أمام نجاحيا المضمون.
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رحبت الحكومة المركزية في دولة االمارات بيذا المشروع الذي اعمنت عنو  .0
راسيا عالم فرنسي ضميع بالبحث عن الكتل الجميدية شركة اماراتية بالتعاون مع شركة فرنسية ي

العائمة في القطب الجنوبي، لكنيا لم تقدم دعميا الكامل لممشروع فيما يخص الجوانب المادية 
والموجستية، وىذا يشابو الى حد كبير موقف الحكومة السعودية من مشروع نقل الجبال 

 ذلك الحكم عميو بالفشل.الجميدية الى سواحميا في البحر االحمر مما يعني 
ما يزال المشروع االماراتي مستمرا في مراحمو التجريبية االولى بالرغم من  .3

، وذلك بسبب عدم 0202االعالن عن االنتياء من مرحمتو النيائية في منتصف عام 
التصريح باي خطوات متقدمة بشأنو، الى جانب تّعكر االجواء الدولية في منطقة الخميج 

 العربي.
مشاكل كثيرة تقف امام نجاح المشروع لعل من اىميا ىو ارتفاع نفقات  ىناك .4

عممية النقل الى السواحل الشرقية إلمارة الفجيرة، ومدى توفير المعدات الفنية الحديثة وما يمزم 
ذلك من تييئة الميناء المخصص الستقبالو، وتحديد عدد القاطرات التي تتولى عممية سحبو 

 ىا من االمور التي تزيد من تكمفتو الحقيقية.الى ىذا الميناء وغير 
تزايد الشكوك المعارضة ليذا المشروع حول عدم قدرتو في التأثير عمى  .5

طبيعة المناخ الحار في البالد عند جمب الجبال الجميدية الييا، ألنو بحسب راييم سيكون 
 محدودا لمغاية وضمن نطاق ضيق ال يكاد يغطي كافة ارجاء البالد.

 ات المقترح
تبني المجمس العربي لممياه، باعتباره من المؤسسات التابعة لجامعة الدول  -1

العربية ليذه الفكرة الطموحة، والعمل عمى االستفادة من التجربتين السعودية واالماراتية المتان 
دخمتا ىذا المجال منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى االن في دراسة النتائج التي خرجا بيا 

النياية، ومعرفة مقومات نجاحيما ومكامن الخمل الذي تعرضوا اليو في النياية. والعمل في 
عمى تقديم الدعم المالي والفني لمعقول العربية المختصة بدراسة طرق جمب ىذه الجبال 

 الجميدية وقطرىا الى اي منطقة يجري االتفاق عمييا الحقا.
ي الدول العربية، وطرح ضرورة عقد قمة عاجمة لمناقشة مشكمة المياه ف -0

مقترحات تعمل عمى تنويع مصادر المياه في ىذه الدول عبر تطوير تعاونيا في مجال 
 استثمار المياه السطحية والجوفية فيما بينيا.
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ضرورة ان يتبنى مجمس التعاون لدول الخميج العربية مشروعا مائيًا مشتركًا  -3
جوء كل عضو الى ايجاد حمول فردية لحل يفي بالمتطمبات المتزايدة من المياه، بدال من ل

 ذلك.
بإمكان العراق تزويد بعض الدول الخميجية بالمياه اذا توحد الموقف العربي  -4

ضد تركيا التي ترفض االعتراف بالحقوق التاريخية والسيادية المكتسبة لكل من العراق سوريا 
وتكنولوجيا من قبل الدول  في مياه نيري الفرات ودجمة. والعمل عمى دعم العراق ماديا وفنيا

الخميجية إلعادة الحياة الى منشآتو المائية كي يستطيع تزويدىا بالمياه العذبة الجارية في 
 جنوبي البالد ضمن خطة تيدف الى التعاون المتبادل بينيما.

 االحاالت

 

                                                 
(1)

: حلن راود االنساى هشزوع ثوري لإلهارات بنقل جبل جلٍذي ٌوذىا بالواء والوطزهوقع العزبٍة. نث، " 

،  1415اٌار/هاٌو  7، هنشور فً 1سنة"، ص 04جشزشل ٌنفذه، والسعودٌة درسحو قبل سنة، وكاد  191هنذ 

 االنحزنث:-هحاح على الووقع االلكحزونً لشبكة الوعلوهات الذولٍة
https://www.alarabiya.net/ar/lastpage/2017/05/05/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9

- 

 .0202اذار/مارس  8تم زيارتو  في 
(0)

(: رجل ذو مسمك عسكري وسياسي مخضرم. 1965-1874اسمو السر ونستون ليونارد سبنسر تشرشل ) 
الحرب العالمية االولى. ينتمي الى اسرة مارلبورو الشييرة في بريطانيا. تّقمد وزارة الحربية في اثناء اندالع 

ة. وبعد تركو ليذا المنصب انتخب رئيسًا لموزراء حتى نياية الحرب العالمية الثاني 1942وانتخب في عام 
. لديو مذكرات شخصية بستة اجزاء، وكتاب عن 1965عضوًا في مجمس العموم البريطاني حتى وفاتو عام 

عبدالوىاب الكيالي وكامل الزىيري،  صيل عن حياتو، ينظر:من التفا تاريخ الشعوب بالمغة االنكميزية. لمزيدٍ 
 .154، ص 1974، مطبعة المتوسط، بيروت، 1الموسوعة السياسية، ط

اسميم في كتاب العيد القديم. وصاحب السفر  )حبقوق(  نسبة الى احد االنبياء الذين وردـاو ما يعرف ب (3)
بطريركية انطاكية وسائر المشرق  التفاصيل حولو، ينظر:الثامن من اسفارىا االثني عشر الصغار. لممزيد من 

-، متاح عمى الموقع االلكتروني لشبكة المعمومات الدولية1لمروم االرثوذكس، "القديس حبقوق النبي"، ص
 االنترنت:

https://www.antiochpatriarchate.org/ar/page/habakkuk-the-

prophet/898/ 

 0202اذار / مارس  01تم زيارتو في 

https://www.alarabiya.net/ar/lastpage/2017/05/05/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-
https://www.alarabiya.net/ar/lastpage/2017/05/05/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-
https://www.antiochpatriarchate.org/ar/page/habakkuk-the-prophet/898/
https://www.antiochpatriarchate.org/ar/page/habakkuk-the-prophet/898/
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موقع العربية. نت، "مشروع ثوري لإلمارات بنقل جبل جميدي يمدىا بالماء والمطر: حمم راود االنسان منذ  (4)

، المصدر 0217ايار/مايو  5منشور في  سنة"، 42سنة، وكاد تشرشل ينفذه، والسعودية درستو قبل  190
 .1السابق، ص

(5)
 أوتخرج من جامعتي اوكسفورد وكامبريج. بد 1893ىو جيوفري ناثانيل بايك ولد في مدينة لندن عام  

. لالطالع 1948حياتو صحفيا ومربيا ثم مخترعا واشير مشاريعو ىو مشروع ىاباكوك او حبقوق. توفي عام 
 عنو: ينظر:

https://www.oxforddnb.com%2Fview%2F10.1093%2Fref%3Aodnb%2F9780198614128.001.0001
%2Fodnb-9780198614128-e-92810 

 0202اذار/مارس  01تم زيارتو في 
(6)

( اشير كاممة. وبمغ طول السفينة 4اختبر النموذج االول ليذا المشروع في بحيرة باتريشيا الكندية لمدة ) 
ي ( قدم اي اكثر من ضعف حجم سفينة تايتانك التي غرقت ف022وعرضيا ) ( الفي قدم،0222الحربية )

( طائرة مقاتمة . حول مزيد من 322مميوني طن. وبمغت قدرتيا االستيعابية ). فيما تخطى وزنيا ال1910عام 
 التفاصيل عن ىذا المشروع، ينظر:

لبناء حامالت طائرات من الجميد في  موقع سي ان ان. العربية، "تعّرف إلى أسرار مشروع ىاباكوك البريطاني
، متاح عمى الموقع االلكتروني لشبكة 1،ص0218نيسان/ ابريل  09الحرب العالمية الثانية"، منشور في 

 االنترنت:-المعمومات الدولية
https://arabic.cnn.com/style/2018/04/29/project-habbakuk-ice-aircraft-

carrier 

 0202/ اذار/ مارس 01تم زيارتو في 
(7)

 .1المصدر نفسو، ص 

(8)
 .1المصدر نفسو، ص  

(9)
ايار/ مايو  13المسند يرجح استحالة جمب جبال جميدية إلى الخميج !"، منشور في صحيفة المواطن، "  

 االنترنت:-عمى الموقع االلكتروني لشبكة المعمومات الدولية، متاح 1، ص0217
https://www.almowaten.net/2017/05الوسنذ-ىذه-الوعوقات-جُزجع-اسححالة-نقل/ 

  0202اذار / مارس  01تم زيارتو في 
(12)

مستكشف وعالم فرنسي اختص بدراسة عمم البحار والحياة القطبية. كان ضابطا في سالح البحرية  
في جزيرة بورا بورا التابعة ألرخبيل بولينيزيا الفرنسي الواقع في  1995( سنة عام 87الفرنسي. توفي وعمره )

: عندما توقف شيراك امام مو المتحف وحمل اسمو، " كرّ صحيفة الرياض المحيط اليادي. لالستزادة، ينظر:
، ص 0216تشرين االول/ اكتوبر  15قناع يحمل مالمح وجيو في متحف الثقافات العالمية"، منشور في 

 االنترنت:-متاح عمى الموقع االلكتروني لشبكة المعمومات الدولية  ،1
https://alriyadh.com%2F1540519%3Ffbclid%3DIwAR2TEI9lcsD_3W-W_Jwr65qSzhZxe 

https://arabic.cnn.com/style/2018/04/29/project-habbakuk-ice-aircraft-carrier
https://arabic.cnn.com/style/2018/04/29/project-habbakuk-ice-aircraft-carrier
https://www.almowaten.net/2017/05/المسند-هذه-المعوقات-تُرجع-استحالة-نقل
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 0202اذار / مارس  01تم زيارتو في 
(11)

( سنة. تعاقد مع االمير السعودي محمد الفيصل 87في عمم البحار. يبمغ عمره )ميندس بحري وعالم  
 وأسسا شركًة مشتركة لنقل الكتل الثمجية. لمزيد من التفاصيل حول ذلك، ينظر:

، متاح عمى 1، ص 0219كانون الثاني/ يناير  02صحيفة الشرق السعودية، " ثمج الصحراء"، منشور في 
 االنترنت:-الموقع االلكتروني لشبكة المعمومات الدولية

https://www.alsharq.net.sa/lite-post?id=554734 

  0202اذار / مارس  01تم زيارتو في 
(10)

مشروع نقل  الرياض، " بدأ حممًا سعوديًا ساعدت التكنولوجيا الحديثة عمى جعمو ممكن التحقيق:صحيفة  
متاح عمى الموقع  ،1، ص  0211أذار/مارس  6جبال المياه المتجمدة يبدأ تنفيذه العام المقبل"، منشور في 

 االنترنت:-االلكتروني لشبكة المعمومات الدولية
http://www.alriyadh.com/611325 

 0202اذار / مارس  8تم زيارتو في  
(13)

محمد عبدالحميد داود، االدارة المتكاممة والتنمية المستدامة لمموارد المائية لدى دول مجمس التعاون لدول  
، 1(، ط133استراتيجية، رقم ) الخميج العربية، مركز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية، دراسات

 .65-64، ص ص 0228

(14)
ايار/ مايو  13صحيفة المواطن، " المسند يرجح استحالة جمب جبال جميدية إلى الخميج !"، منشور في  

 .1، المصدر السابق، ص0217
(15)

من  ىو محمد بن فيصل بن عبدالعزيز ال سعود. احد انجال الممك فيصل، وتسمسمو الثاني عمى اخوتو. 
. تقمد 1963. نال شيادة البكالوريوس في تخصص االدارة واالقتصاد عام 1936مواليد مدينة الطائف عام 

مناصب حكومية كثيرة وقام بأعمال كبيرة لعل من اىميا انشاؤه لمشروع تحمية مياه البحر المتمثل ببناء اول 
ثم توالت اعمالو االخرى في بناء محطة من نوعيا في مدينة جدة اوئل السبعينيات من القرن العشرين 

محطات التحمية التي اقيمت عمى سواحل البحر االحمر والخميج العربي. وقد تعرض مشروعو االخر المتعمق 
بجمب الجبال الجميدية من القطب الجنوبي وتقطيعيا الى عدة قطع ثم نقميا الى سواحل البحر االحمر الى 

قيقو من اجل توفير الماء الصالح لمشرب وتحسين وضع الطاقة الفشل رغم انو كان يتأمل النجاح في تح
لالطالع حول سيرتو ومنجزاتو  الكيربائية والمحافظة عمى البيئة بمساعدة عمماء مختصون بيذا المجال.

 االخرى، ينظر:
ر كانون الثاني/ يناي 15قناة العربية الفضائية، " ىذه تفاصيل حياة االمير محمد الفيصل.."، منشور في 

 االنترنت:-، متاح عمى الموقع االلكتروني لشبكة المعمومات الدولية1، ص0217
http://www.alarabia.net/ar/sudi-today/2017/01/15  

 0202اذار/ مارس  8تم زيارة الموقع في 

https://www.alsharq.net.sa/lite-post?id=554734
http://www.alriyadh.com/611325
http://www.alarabia.net/ar/sudi-today/2017/01/15
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(16)

صحيفة الوفد المصرية، "جميد القطبين.. لن يحل  ىذا المشروع، ينظر:لالطالع بشكل تفصيمي عمى  
متاح عمى الموقع االلكتروني لشبكة المعمومات  ،1، ص0226مشاكل الجفاف"، منشور في تموز/يوليو 

 االنترنت:-الدولية

www.alwafd.org/front/detal.php. 
(17)

صحيفة الرياض، " بدأ حممًا سعوديًا ساعدت التكنولوجيا الحديثة عمى جعمو ممكن التحقيق: مشروع نقل  
 .1،  المصدر السابق، ص  0211أذار/مارس  6جبال المياه المتجمدة يبدأ تنفيذه العام المقبل"، منشور في 

(18)
؟ "،  منشور 0219بصر النور في العام موقع سي إن إن العربية، " مشروع "جبل جميد اإلمارات.." ىل يُ  
 االنترنت:-متاح عمى الموقع االلكتروني لشبكة المعمومات الدولية ،1، ص 0218تموز / يوليو  4في 

https://arabic.cnn.com/travel/article/2018/07/04/icebergs-antarctica-uae 

 0202اذار/ مارس  8تم زيارة الموقع في 
(19)

ايمول/سبتمبر  07في االمارات"، منشور في ” الجبل الجميدي ” موقع المرسال" حقيقة مشروع  
 االنترنت:-الدوليةمتاح عمى الموقع االلكتروني لشبكة المعمومات  ،1،ص0218

https://www.emaratalyoum.com/life/life-style/2018-10-05-1.1140604 

 0202اذار/ مارس  8تم زيارة الموقع في 
(02)

كانون الثاني/يناير  17توينا بفكره"، منشور في الوطن أون الين، " محمد الفيصل جبل الجميد الذي ار  
 االنترنت:-، متاح عمى الموقع االلكتروني لشبكة المعمومات الدولية1، ص 0217

https://www.alwatan.com.sa/article/33041 

صحيفة الرياض، " بدأ حممًا سعوديًا ساعدت التكنولوجيا الحديثة ؛ 0202اذار/ مارس  03تم زيارة الموقع في 
 6عمى جعمو ممكن التحقيق: مشروع نقل جبال المياه المتجمدة يبدأ تنفيذه العام المقبل"، منشور في 

 .1، المصدر السابق، ص 0211أذار/مارس 
(01)

رافيا السياسية، مركز االمارات محمد صالح العجيمي، دولة االمارات العربية المتحدة: دراسة في الجغ 
 .01،ص 0222، 1، ط45لمدراسات والبحوث االستراتيجية، العدد 

(00)
، لندن، 1اسامة محمد سالم، البصمة المائية لإلمارات العربية المتحدة: مؤشر امن الماء والغذاء، ط 

 .89، ص 0216
(03)

ة، ادارة التخطيط ودعم القرار، وزارة نيفين حسين، االمن المائي في دولة االمارات العربية المتحد 
 . 5، ص 0217االقتصاد،

(04)
، 1عبدالمالك خمف التميمي، المياه العربية: التحدي واالستجابة، مركز دراسات الوحدة العربية، ط 

 . 190، ص 1999
(05)

 .71-72(، ص ص 0210نعيم ابراىيم الظاىر، االمن المائي العربي، )عّمان،  

(06)
 .025المصدر السابق، ص التميمي،  

(07)
 .027-026المصدر نفسو، ص ص  

http://www.alwafd.org/front/detal.php
https://arabic.cnn.com/travel/article/2018/07/04/icebergs-antarctica-uae
https://www.emaratalyoum.com/life/life-style/2018-10-05-1.1140604
https://www.alwatan.com.sa/article/33041
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رحبت االمارات في البداية بفكرتو، وتحمس رئيسيا الشيخ زايد بن سمطان ال نييان إلقامتو لكن المشروع  (08)

ان ذنون محمود العّباسي، " ريّ  لم يحظ بقبول بقية الدول الخميجية، لمزيد من التفاصيل عن ذلك، ينظر:
أنابيب مياه الّسالم التركي وموقف االمارات العربية المتحدة منو "، بحث غير منشور، محفوظ في مشروع 

 .11-9، ص ص 0202مركز الدراسات االقميمية، )االرشيف والتوثيق(، كانون الثاني 
(09)

ريان ذنون محمود السعرتي، " المشاريع  لمزيد من التفاصيل بشكٍل أكثر عن ىذه المشاريع: ينظر: 
المقترحة لتزويد دول الخميج العربي بالمياه"، بحث منشور في مجمة التراث والحضارة ضمن اعمال المؤتمر 
العممي الدولي الخامس الموسوم" الحضارة والتراث العربي واالسالمي ابداع واصالة"، الجزء االول، مركز 

 .710-684ص ص ،  0219البحوث والحضارة، جامعة قناة السويس، جميورية مصر العربية، 

صحيفة البيان االماراتية، " بالصور والفيديو: تفاصيل مشروع نقل جبل جميدي من القطب الجنوبي الى  (32)
-متاح عمى الموقع االلكتروني لشبكة المعمومات الدولية ،1،ص0218تموز/يوليو  8الفجيرة"، منشور في 

 االنترنت:
https://www.albayan.ae/five-senses/east-and-west/2019-07-08-1.3600995 

 0202اذار/ مارس  8تم زيارة الموقع في 
(31)

موقع العربية. نت، "مشروع ثوري لإلمارات بنقل جبل جميدي يمدىا بالماء والمطر: حمم راود االنسان منذ  
،  المصدر 0217ايار/مايو  5سنة"، منشور في  42سنة، وكاد تشرشل ينفذه، والسعودية درستو قبل  190

 .1السابق، ص
(30)

بدأ حممًا سعوديًا ساعدت التكنولوجيا الحديثة عمى جعمو ممكن التحقيق..، المصدر صحيفة الرياض،  
 .1السابق، ص

(33)
تموز/يوليو  1" يروي عطش البشرية"، منشور في موقع إيتوسوير، " في عام زايد الخير "جبل جميدي 

 االنترنت:-متاح عمى الموقع االلكتروني لشبكة المعمومات الدولية ،1، ص 0218
https://aetoswire.com/ar/news/فً-عام-ساٌذ-الخٍز-جبل-جلٍذ-اإلهارات-ٌزوي-عطش-البشزٌة 

 0202اذار/ مارس  8تم زيارة الموقع في 
(34)

 .1المصدر نفسو، ص  

(35)
 .1المصدر نفسو، ص 

(36)
موقع العربية. نت، "مشروع ثوري لإلمارات بنقل جبل جميدي يمدىا بالماء والمطر: حمم راود االنسان منذ  
،  المصدر 0217ايار/مايو  5سنة"، منشور في  42ينفذه، والسعودية درستو قبل سنة، وكاد تشرشل  190

 .1السابق، ص
(37)

، 0218ايمول/سبتمبر  07موقع المرسال" حقيقة مشروع " الجبل الجميدي " في االمارات"، منشور في  
 .1المصدر السابق، ص

(38)
تموز/يوليو  1البشرية"، منشور في  موقع إيتوسوير، " في عام زايد الخير "جبل جميدي" يروي عطش 

 . 1، المصدر السابق، ص 1، ص 0218

https://www.albayan.ae/five-senses/east-and-west/2019-07-08-1.3600995
https://aetoswire.com/ar/news/في-عام-زايد-الخير-جبل-جليد-الإمارات-يروي-عطش-البشرية
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