
 أ    
 

 
 

 

 

               األهمية االستراتيجية لمضيق هرمز وانعكاساتها على
 األمن في منطقة الخليج العربي

The Strategic Importance of the Hormuz Strait and Its 

Implications on the Security of Gulf Arab States 

 عداد إ
 احمد حازم برع برع

 شراف الدكتورةإ
 حميدانريما لطفي ابو 

               لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير استكماالا الرسالة قدمت هذه 
 في العلوم السياسية 

 قسم العلوم السياسية
 كلية اآلداب والعلوم 

 جامعة الشرق االوسط
0202كانون ثاني، 



 ب    
 

 
 

 تفويض

  



 ج    
 

 
 

 قرار لجنة المناقشة

 

  



 د    
 

 
 

 شكر وتقدير

الحمد هلل رب العالمين وأفضل الصالة والسالم على نبينا وحبيبنا محمد الذي اوصانا بالعلم والتعلم 

 الهداية:طريق  إلىوأرشدنا 

 وبعد:

الدكتورة ريما  إلىال ان اتقدم بوافر الشكر والتقدير والعرفان واالمتنان إال يسعني وأنا في هذا المقام 

لطفي ابو حميدان لما ابدته من رعاية واهتمام ومساعدة في االشراف والتوجيه طيلة مسيرة كتابة 
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 االهمية االستراتيجية لمضيق هرمز وانعكاساتها على االمن في منطقة الخليج العربي 
 عدادإ

 حمد حازم برع برعأ
 شرافإ

 الدكتورة ريما لطفي ابو حميدان
 الملخص

الدراسة بقصد تسليط الضوء على األهمية االستراتيجية لمضيق هرمز لقد جاءت هذه 
على األمن في منطقة الخليج العربي، حيث يعتبر المنفذ الوحيد لبعض دول الخليج  وانعكاساتها

الدول الثماني المتمثلة بالمملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية  إلىالعربي، يؤدي هذا المضيق 
المتحدة، قطر، الكويت، سلطنة عمان، البحرين، العراق، إيران، وللتعرف عن االليات القانونية 
المتعلقة بالمضايق البحرية ومعرفة حقوق وواجبات الدول المشرفة على المضيق في وقت السلم 

جل التوصل رؤية كاملة، فقد ضوء على معضلة أمن امدادات الطاقة، ومن أوالحرب، وتسليط ال
أهميته االستراتيجية واإلقليمية والسيما إيران تعسى  باحث المشكلة في مضيق هرمز بحكم وصف ال

ن ثمة عالقة ارتباطية أ، وتبين فرضية الدراسة من خالل توظيف المضيق  كورقة رابحة لمصالحها
 وقد وظف الباحث قليمية لتحقيق النفوذ،ضيق هرمز وسعي بعض الدول اإلعلى مبين السيطرة 

يخضع مضيق هرمز مناهج، المنهج التاريخي، المنهج القانوني، المنهج الوصفي التحليلي،.  ثالث
يخضع  دولياً  وتكمن أهميته في المالحة الدولية واعتباره مضيقاً  1482قانون البحار عام  التفاقية

اثبات صحة هذه التوصيات  إلىتوصلت الدراسة  تفاقية البحار،عابر الذي أقرته النظام المرور ال
عتدال وعدم التهديد بإغالق المضيق وذلك لخضوعه لنظام حرية على إيران أتباع سياسة االاالتية، 

بفكرة تأسيس  تفاقية البحار، يوصي الباحث ضرورة تنفيذ ما جاءفي ا المالحة المنصوص عليها
ية مشتركة بين دول الخليج العربي نتيجة التحوالت على الساحة اإلقليمية والدولية، منمنظومة أ

يران إ 1482قوانين اتفاقية البحار عام يجب على الدول الشاطئية لمضيق هرمز االلتزام بأحكام 
 .انوسلطنة عم  

 منطقة الخليج العربي. هرمز،مضيق  االستراتيجية،األهمية  المفتاحية:الكلمات 
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Abstract 

The aim of this study was to shed light on the strategic importance of Hormuz Strait 

and its implications on the security in the Arab gulf region, as it's considered the only 

outlet for some Arab Gulf countries, this strait leads to the eight Arab countries, and to 

get an acquainted with the legal mechanisms that related to the marine straits and to 

know the rights and duties of the countries which are supervising on the strait in times 

of peace and war. In order to reach full knowledge, the researcher described the problem 

in the Strait of Hormuz by exploring the importance of its location that links the 

Arabian Gulf with the Gulf of Oman, the process of strait closing leads to the instability 

of the global oil markets, the hypothesis of our study showed that there are regional 

states that seek to have an influence and dominance over the strait, the researcher 

employed four methods for the thesis, represented by the historical approach, the legal 

approach, systems analysis and descriptive method. In order to confirm the validity of 

the researcher’s conclusions it was found that the strait is submitted to the Convention 

of Sea Law and is considered the main outlet for some Gulf countries; in addition, it is 

considered an international strait. The study also prove the validity of these 

recommendations, which stipulated that Iran should follow the policy of calm and 

moderation. The researcher also recommends the necessity to employing the idea of 

establishing a joint security system between the Arab Gulf states. 

Keywords: The Strategic importance, Strait of Hormuz, Arabian Gulfregion.
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 الفصل االول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة 

احتلت مكانة وأهمية استراتيجية  حيثتشكل المضايق البحرية نقاط تحكم في المالحة البحرية 

 ميداناً همية جعلتها مما جعلها نقاط صراع وتنافس سياسي بين القوى البحرية، وهذه األ هامه

الجغرافية السياسية التي تعني بدراسة التفاعل بين المكان الجغرافي والواقع السياسي،  الهتمامات

برز أمضيق هرمز من ، ويعتبر وهذا التفاعل يبرز بشكل واضح في هذه المواقع البحرية المهمة

وقتنا الحاضر، فمنذ  إلىهذه المضايق البحرية حيث كان له أثرًا مهمًا منذ العصور القديمة وال يزال 

عن  الساحل اإليراني والعكس، فضالً  إلىالقدم استخدمه االنسان في االنتقال من الساحل العربي 

ستخدم في حركة التجارة بين الحضارات التي قامت في المناطق المحيطة في الخليج العربي أنه أ

 .كبالد الرافدين وجنوب الجزيرة

همية مضيق هرمز هو اكتشاف النفط في الدول المحيطة به من أ تزادالتي  االعتباراتومن 

مليار برميل، كما يمر عبره  (131)حيث تسيطر هذه الدول على احتياطي نفطي كبير يقدر ب 

 مليون برميل يومياً  (11)النفط العالمية المنقولة بحرًا )أكثر من  من شحنات (%41) نحو

(Leighton: 2010 :2)،  من النفط الخام الذي تصدره دول الشرق  (%41)وهو ما يشكل نحو

 .تمر عبر هذا المضيق المصفاةالنفطية األوسط فضاًل عن نحو مليون برميل من المنتجات 

ق لقانون البحار، حدث صراع بين الدول يحكام القانونية للمضالأل تمتوبعد المناقشة التي 

وافقت الدول الكبرى على  ،حة الدوليةالالمستخدمة للم النظم والقوانينالكبرى والدول النامية حول 

بقاء هذه المضايق مفتوحة وخاضعة لنظام المرور العابر بالنسبة لجميع السفن بما فيها السفن 
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 اإلقليميةتطبيق مبدأ السيادة  إلىلهذه المضايق فكانت تسعى  الشاطئيةالحربية والطيران، أما الدول 

مرور السفن الالذي يفرض فيه  ءعلى هذه الممرات المائية الدولية واخضاعها لنظام المرور البري

(. فمنذ 11: 2111)سام: المسبق األذنت التجارية والطائرات الحربية التي يشترط لمرورها ار ئوالطا

لدول بين ا استراتيجيأصبح مضيق هرمز موضوع رهان  العربي الخليجالنفط في منطقة  اكتشاف

ضرورة أولية للسيادة باعتباره السيطرة على البحر فمن المبادئ التي تسعى الدول لتحقيقها  الكبرى،

كما أكـد أن أهـم عامـل جغرافـي  فـي تـاريخ الـدول، ةالبحري القوةوقد أكد ماهان على أهمية  العالمية،

األراضي التي تمتلكها الدولة بقـدر  يـؤثر فـي قـوة الدولـة ال يكمـن في عدد الكيلومترات المربعة من

 (Francis: 2003: 3)  . تسيطر عليها والمـوانئ التـي وطبيعتها مـا يكمـن فـي طـول السـواحل

المالحة الدولية لمضيق هرمز وفقًا للقانون الدولي  مشكالتسعت هذه الدراسة لطرح موضوع 

والهيمنـة علـى نفـط للسيطرة فــي الــوطن العربــي  المترتب على األوضاعلصــراع وذلك تتبعًا ل

يضـمن تـدفق  مما ،مضـيق هرمـزخاصة في مين خطـوط المالحـة والتجـارة الدوليـة وتأ ،المنطقـة

ستمرار في االللمنظومـة الغربيـة مـع  االقتصاديةبمـا يخـدم المتطلبـات و  الـنفط والبضـائع بشـكل آمن،

ستخدام من المنهج ، من خالل اع أي قوة كبرى من المنافسة على النفوذبالمنطقة ومن تفردها

خيرًا المنهج القانوني لتوضيح وأ تحليل النظمالوصفي التحليلي وذلك لوصف حالة المالحة الدولية و 

بحرية بشكل عام وموضوع المضايق اهدات والقوانين التي نظمت المالحة العتفاقيات والماال

 خـاص.ستخدامها بشكل وا

  مشكلة الدراسة

وتحاول االجابة عنها، فهي تبحث في اشكالية التهديدات  المشكالتتطرح الدراسة العديد من 

يرانية التي تستخدم المضيق كورقة ضغط في مواجهة الق مضيق هرمز من قبل السلطات اإلبإغ
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مكان تطويق إيران االيدية السيما الواليات المتحدة األمريكية التي تحاول قدر السياسيات التهد

 .وعزلها عن المنطقة

 أسئلة الدراسة

 التالية:الدراسة باإلجابة على األسئلة  قامتوقد 

 ماهي األهمية االستراتيجية التي يحظى بها مضيق هرمز؟ -

 همية االستراتيجية التي يتمتع بها الخليج العربي؟ما هي األ -

 الخليج العربي؟من مضيق هرمز على أ بإغالقما هو أثر التهديد  -

 فرضية الدراسة

  مفادها:الدراسة من فرضية  انطلقت

اإلقليمية حيث الموقع والطاقة فإن الدول نتيجة لألهمية االستراتيجية لدول الخليج العربي من 

االساس لدول المنطقة  يمثل المنفذوالسيما إيران حاولت أن توظيف مضيق هرمز الذي  الفاعلة

تتمثل بتحقيق المكانة اإلقليمية والنفوذ  استراتيجية،تحقيق اهداف على هذه الدول لوالضغط 

 والتفوق.

 أهداف الدراسة

 سعت الدراسة لتحقيق االهداف التالية: 

 قليمية والدولية.ية مضيق هرمز بالنسبة للمالحة اإلهمبيان أ -1

 تحديد األهمية االستراتيجية التي يحظى بها مضيق هرمز. -2

 االستراتيجية التي يتمتع بها الخليج العربي.همية تحديد األ -3

 .من الخليج العربيمضيق هرمز على أ بإغالقتحديد أثر التهديد  -4
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 أهمية الدراسة

 سعى الباحث أن تكون هذه الدراسة ذات أهمية عملية لصانع القرار األهمية العملية :

  هرمز.السياسي والمشرع في حل المشكالت المالحة الدولية في المضايق وخاصًة مضيق 

 يأمل الباحث من هذه الدراسة أن تكون مرجعًا للدارسين والباحثين في األهمية العلمية :

رمز حيث أن هذا المضيق له أهمية مواضيع المضايق البحرية وخاصًة مضيق ه

 استراتيجية.

    حدود الدراسة

 األهمية االستراتيجية لمضيق هرمز تقتصر هذه الدراسة على تناول : الحدود الموضوعية

 وانعكاساتها على األمن في منطقة الخليج العربي.

 الدول الشاطئية لمضيق هرمز والتي تطل  العربي،: دول منطقة الخليج الحدود المكانية

ان في عليه من جهة الشمال إيران في محافظة بندر عباس ومن الجنوب سلطنة عم  

  .محافظة مسندم

 نظام  بدايةمنذ سقوط نظام الشاة  الممتدة على الفترة : تقتصر الدراسة زمنياً الحدود الزمانية

 (.2118-1414)والية الفقيه 

 محددات الدراسة

، حيث يتفاوت حجم هذه المحدداتمن  ه ال تخلو أي دراسةأن في الدراسة  تمثلت محددات

تعلق بطبيعة وقد واجه الباحث مشكلة ت، اوقيمته الدراسةالصعوبات ومدى تأثيرها على مسار 

موضوعية الموثوقة و المصادر وال العربية الحديثة ، ومن جهٍة أخرى قلة المراجعالموضوع نفسه من 

 من الميول ألي طرف من االطراف سواء دول الخليج والدراسات المحكمة والمتخصصة  ردةمتجالو 
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 اإلسالمية فيما يخص مضيق هرمز، وذلك لتكون المعلومات اكثر صدقاً  إيرانجمهورية  أو العربي

ويخص  حساساً  ضوع يعتبرمبتعدين فيها عن التناقضات واالصطدامات السياسية كون هذا المو 

ستخدام أكاديمية وموضوعية حاول الباحث ا وحتى تكون الدراسة اقليميًا ودولياً طراف كثيرة أ

وتدارك هذا النقص باالعتماد على بعض التقارير االكاديمية والمراجع  المصادر المحايدة والدقيقة

  .االجنبية ومجالت مختلفة

 مصطلحات الدراسة

 لسان العرب(. )المعجماهتم باألمر بمعنى عني به  االهمية لغةا: .1

: ما يستوجب االهتمام واالخذ بعين االعتبار ما هو كبير القيمة       االهمية اصطالحاا 

 )معجم لسان العرب(.

: خطة شاملة في اي مجال من المجاالت )معجم اللغة العربية لغةا  االستراتيجية .2

 .المعاصر(

طرق توضع لتحقيق هدف معين على المدى البعيد  أوهي خطط  :اصطالحاا  االستراتيجية

اعتمادًا على التخطيطات واإلجراءات األمنية في استخدام المصادر المتوفرة في المدى 

 .القصير

 المضيق .3

يِّق من َشيء أوالَمكان : )لغوياا( مجرى  .قطعة ضيِّقة من البحر بين َأرَضين، الَمْوِضع الضَّ

 ممّر يصل بحرين أحدهما باآلخر أوبين قاّرتين،  أوماء ضيِّق بين قطعتين من األرض 

 )معجم اللغة العربية المعاصر(.
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بين بحر  أوهي طرق مياه طبيعية تصل بين بحرين من البحار العامة، : )اصطالحاا(

ن كانت جزء داخلي وبحر من البحار العامة. غير من البحار  اً أن هذه المساحات، وا 

خاصة تميزها عن البحار  اً أكثر يجعل لها أحكام أوم دولة يالعامة؛ إال أن وقوعها في إقل

ضيقه، وتختلف أيًضا تبًعا لما إذا  أوالعامة، وتختلف هذه األحكام تبًعا التساع المضيق 

يفصل بين إقليمي دولتين، كما أن أحكام  أوكان المضيق يقع بتمامه في إقليم دولة واحدة، 

أنه  أويق يصل بين بحرين من البحار العامة، المضايق تختلف تبًعا لما إذا كان المض

 (.481د.ت: . )سلطان:يصل بين بحر من البحار العامة وبحر داخلي

تصل مسطحين مائيين كبيرين ببعضهما وبالتالي فإنها تقع بين  قناة مائية :)إجرائياا( 

مساحتين كبيرتين من اليابسة. مصطلحات مضيق وممر مائي وقناة تستخدم كمرادفات 

قابلة للتبادل. أغلب المضايق تكون ذات أهمية اقتصادية إذ أنها تكون المنفذ والممر 

العديد من الحروب قامت بسبب النزاع مكان ما.  إلىالوحيد لجميع الطرق البحرية المتجهة 

 .على المضايق والقنوات

 مضيق هرمز .4

 فاصالً  العربي الخليج منطقة في يقع للسفن حركة وأكثرها العالم في المائية الممرات أهم أحد

من جهة  الهندي والمحيط وبحر العرب عمان خليج ومياه جهة من العربي الخليج مياه بين ما

 السعودية واألمارات وسلطنة عم ان والبحرين والكويت للعراق الوحيد البحريالمنفذ  فهو أخرى،

 (.41: 2118)النداوي: .وقطر

من  رقعتين من البحار العالية، حيث الخليج العربي أوممر مائي يصل بين مسطحين وهو 

والمحيط الهندي من جهة أخرى ويربط مضيق هرمز مياه البحار  جهة وخليج عمان والبحر العرب
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العالية لخليج عمان بمياه البحار العالية للخليج العربي، ويقع المضيق بين إيران في الشمال 

والشمال الشرقي وعمان في الجنوب وتتألف شواطئه الشمالية من الجزء الشرقي لجزيرة كيشيم مع 

طئه الجنوبية فتتألف من الساحلين الغربي والشمالي لشبه جزيرة جزر الراك وهينجام، وأما شوا

 (.2114)مظلوم: موزاندام الواقعة في أقصى الشمال في األرض الرئيسية لعمان

يقع في منطقة الخليج العربي، ويفصل بين مياه الخليج العربي من ناحية، ومياه وهو مضيق 

ة ثانية، تطل إيران على هذا المضيق من خليج عمان، والمحيط الهندي، وبحر العرب من ناحي

ان فتطّل عليه من الجنوب، ويعتبر من أهم المضايق وأكثرها حركة، الشمال، أّما سلطنة عم  

ان هي من تشرف على حركة النقل أّن سلطنة عم   إلىوبخاصة في نقل الناقالت النفطية، ويشار 

 .فيه

هي   Gulf Arab statesة منطقة الخليج العربي أو ول الخليج العربيد .5

  الخليج العربي التي تطل على القارة االسيوية في الجنوب الغربي من الجغرافية المنطقة

 وجنوب غرب إيران  شبه الجزيرة العربية منحيث يفصل الخليج  ومغطية األجزاء الشرقية 

 والكويت وع مان واإلمارات وقطر السعودية العراق و وتطل عليه ثمانية دول هي

يران كما تحيط مياه الخليج .والبحرين وتعّد جميع هذه الدول فيما بدولة البحرين.   وا 

يران قالعرا عدا التي تلعب دورًا مهمًا على الصعيد .مجلس التعاون الخليجي جزءًا من وا 

 ، حيثالرسمية المتعارف عليها لغتهمهي  واللغة العربية العسكري واالقتصادي والسياسي.

العرب  األهواز ويتحدثها كذلك سكان نطقة،على اللغات المستخدمة في تلك الم تطغى

 .8291م في الجنوب الغربي منها منذ عا  وتحديداً  ،إيران في

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 النظري والدراسات السابقة اإلطار

 النظري اإلطارأوالا: 

مضيق هرمز من ابرز المضايق البحرية حيث كان له أثرًا مهمًا منذ العصور القديمة وال يزال 

الساحل  إلىوقتنا الحاضر، فمنذ القدم استخدمه االنسان في االنتقال من الساحل العربي  إلى

عن انه استخدم في حركة التجارة بين الحضارات التي قامت في المناطق  اإليراني والعكس، فضال

للتجارة بين الشرق والغرب أذ  المحيطة في الخليج العربي كبالد الرافدين ، وبرز دوره اكثر ممراً 

رب من ساحل البحر شط العرب فنهر الفرات لتقت إلىالخليج ومنه  إلىكانت السفن التجارية تعبره 

با، وبعد فترة الركود، أبان و ور أ إلىالساحل ومنه  إلىة بالقوافل المتوسط حيث يتم نقل التجار 

، استأنف المضيق والخليج العربي دورهما 1111السيطرة البرتغالية على الخليج العربي عام 

 1814السويس عام  اةأن افتتحت قن إلى، 1821التجاري وذلك في فترة السيطرة البريطانية عام 

 همية الخليج العربي التجارية.أالتي حدت من 

ومع اكتشاف النفط في المنطقة وازدياد كميات انتاجه زادت أهمية المضيق بشكل كبير، فعلى 

مليون برميل  (11)بلغت صادرات النفط الخام من خالل المضيق  2111سبيل المثال في عام 

من حجم التجارة النفطية في العالم،  )%21(من حجم التجارة النفطية و (%35)يعاد  يوميا وهو ما

ونظرًا لهذه االهمية فإن المضيق كان عرضة للتهديد، وقد تعرض بالفعل ابان الحرب العراقية 

سكري، اإليرانية، ومن ابرز صور التهديد التي يمكن ان يواجهها المضيق التلغيم والهجوم الع

التهديدات يجب على الدول التي تعتمد على المضيق في صادراتها ثار مثل هذه أولتحاشي 

نابيب النفط وفي تهيئة موانئها على خليج عمان أها ان تحرص على التوسع في انشاء وواردات

 طارئ. ومضيق هرمز أحد المضايق المهمة في عالم اليوم، حيث يقع أليوالبحر االحمر تحســـــبًا 
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همية التاريخية والسياسية فضاًل عن ثقلها النفطي، وقد تصاعد األ في منطقة الخليج العربي ذات

اإليرانية التي استمرت ثمان سنوات  -االهتمام بهذا المضيق والمالحة عبره إبان الحرب العراقية

 مام المالحةأعض التهديدات اإليرانية بإغالقه م، حيث صدرت ب1481-1488

(Anthony:2007: 67.) 

راع والتَّداخل ومن المعروف إن العديد من النظريات المتعلقة بالقوة البحرية لدراسة  إطار الصِّ

ألن تكون إنجلترا أكبر قوٍَّة بحريٍَّة في  لم تؤدي، «ماهان»الدُّولي، فنظريَّات القوَّة البحريَّة التي بناها 

ي سيطر على البحار ي سيطر  تؤسس على أن: الذي« ماهان»العالم تسيطر على البحار، فنظريَّة 

األوزان التي ت عطي ثقاًل سياسيًا لكلِّ دولٍة لديها من الموارد  هذه النظريات عبارة عنو ، على العالم

الدُّولي؛ فلذلك  النظامَأْن تكون جزًءا من  تؤهلهاالتي  البشرية والقوة االستراتيجيوالموقع  الطبيعية

في منطقة الشرق األوسط على سبيل المثال، وهي التي  على مجموعة دولٍ  الدولي النظاميعتمد 

تأثيرا جغرافيًا على ، ومصر، باعتبار أنَّ لديها ، تركيا، السُّعوديَّةكإيران قليميالنظام اإلشكلت 

السياسة الجيوبوليتكية والمقصود بها علم دراسة تأثير االرض )برها وبحرها وجوفها ومرتفعاتها 

سياسة  وبالتاليا ي سيطر على الجغرافيا لتحقيق المصالح الكبرى، ، والتي من خاللهوموقعها(

، وهذا الدولي النظاميخدم أهداف ومصالح  معين اقليمياألحالف هذه التي تشكَّلت وفق نظاٍم 

وايضًا نهاية الحرب  1445الحرب العالمية الثانية عام  انتهاءبعد  تتطور عدة مرات الدولي النظام

 .1481الباردة 

تحكم في مدخل الخليج،  مما تقدم أهمية موقع مضيق هرمز الجغرافي من كونه همزة وصليتضح 

همية كبرى للمالحة الدولية حيث يعد الممر البحري الوحيد بين الخليج العربي وبحار أحيث يشكل 

، ثم أن موقعه يشكل منطقة فصل بين هذا ينطبق على البحر األحمر وخليج السويسالعالم، 
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اينتين لغويًا ومذهبيًا، جزيرة العرب واالقليم اإليراني، ثم انه بحكم موقعه المداري، تجعل منطقتين متب

همية عالمية أعام، لذلك اكسبه موقعه الجغرافي منه ظروفه المناخية مضيقا صالحًا للمالحة طول ال

 كبرى.

 الدراسات السابقة ثانياا: 

 أوالا: الدراسات العربية:

النظام القانوني للمضيق الدولي دراسة تطبيقية على "  (،1122الدين )دراسة العكلة، وسام  -

من الناحية القانونية طبيعة الية  تتناول الدراسة "،مضيق هرمز في ضوء احكام القانون الدولي

نظام المرور في المضايق الخاضعة لنظام المرور العابر الذي ال تحتاج فيه السفن بما فيها 

بعد فرض مجلس  لعبوره ، ومع ازدياد سخونة الملف اإليراني خصوصاً اذن مسبق  إلىالحربية 

من الدولي اربع حزم من العقوبات السياسية واالقتصادية على إيران بموجب القرارات األ

( تزداد قضية مضيق هرمز  اهمية مع تزايد التهديدات التي 1424، 1811، 1141، 1131)

يطلقها المسؤولين اإليرانيين بين الحين واالخر بإغالق المضيق في وجه المالحة البحرية في 

إغالق  أن إلىخلصت الدراسة النووية اإليرانية ألية ضربات عسكرية. حال تعرض المنشاة 

العالمية مما  النفطيةسوق أزعزعة  إلىمضيق هرمز وتعطيل نقل النفط من خالله قد يؤدي 

المنتجة زمة عالمية في الطاقة. تكون تداعياتها خطيرة على الدول أحدوث  إلىيدفع 

ذلك على  في سعر النفط مما يرتب حاداً  رتفاعاً سواء وسيسبب ا والمستهلكة للنفط على حد

عن دول  هائلة على االقتصاديات العالمية وسيوقع بكثير من دول العالم، فضالً  ضغوطاً 

 (2112)العكلة: الكلفة.ه ظالمنطقة نفسها خسائر باه
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بعنوان "مشكلة تحديد حدود المناطق البحرية الخاضعة للوالية  (،1121ابو دقه، عبير ) -

المشكالت التي تتعلق بالنزاعات التي يمكن ان  دراسةتناول التالوطنية ) حالة الجرف القاري(" 

االستخدامات القانونية للمناطق البحرية  أوالتشابك في الحقوق  أوتنشأ نتيجة التعارض 

المشكالت تقتضي أن  إلىوخلصت الدراسة الدول الساحلية  أوة الخاضعة للوالية الوطنية للدول

همية أات الدول االخرى غير الساحلية، و ومدى حقوق والتزام والتزاماتهامدى حقوق هذه الدول 

محكمة العدل الدولية لتسوية المنازعات المتعلقة بالمناطق  أومحاكم التحكيم  إلىاللجوء 

 .البحرية

البدائل المتاحة في حال اقفاله دراسة "  هرمز:مضيق  (،1120دراسة العذاري، تغريد ) -

همية مضيق هرمز الذي هو مدار اهتمام العالم نسبة أبراز إ. تهدف هذه الدراسة "جيوبوليتيكية

كبر مساحة من المضيق أية واالقتصادية، والتي تشرف على ألهميته الجيوسياسية واالستراتيج

هي الجمهورية اإلسالمية اإليرانية والتي باتت اليوم تستخدمه كورقة ضغط على الدول الكبرى 

 بالحرب.التهديد  أوحال تعرضها للعقوبات االقتصادية في 

بيان  إلىبعنوان " انظمة المرور في البحار" والتي هدفت  (،1122دراسة فضيلة، لغيمة ) -

انواع منها  إلىموقف القانون الدولي في تنظيم مرور السفن والطائرات في البحار وقسمها 

المرور الحر والمرور البريء والمرور العابر، والتي تطرقت اليها اتفاقيات جنيف لقانون البحار 

نفس النهج التي سارت علية  تقريباً  1482، والتي سلكت اتفاقية قانون البحار لعام 1458لعام 

  . مع بعض التعديالت واالضافات 1458االتفاقية االولى لعام 
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 ثانياا: الدراسات األجنبية: 

بعنوان"   Iran Threats to the Strait Hormoz (،Katzman، 2012)دراسة  .1

ومن خالل هذه الدراسة، وجدد بعض المسؤولين  التهديدات اإليرانية بإغالق مضيق هرمز

السيطرة على مضيق هرمز.  أوفي جمهورية إيران اإلسالمية مؤخرًا تهديدات بإغالق 

ويبدو أن تهديدات إيران كانت مدفوعة بفرض عقوبات جديدة متعددة األطراف على 

طاقة تصدير النفط ومنتجات ال -األرجح تستهدف شريان الحياة االقتصادي إليران 

كان القادة اإليرانيون قد وجهوا تهديدات وتعليقات مماثلة عندما  الماضي،األخرى. في 

فإن احتمال  الماضي،وكما حدث في  ذلك،تعرضت صادرات البالد النفطية للتهديد. ومع 

حدوث خلل كبير في حركة النقل البحري في المضيق من شأنه أن يضر بالمصالح 

دة والقدرات العسكرية المتحالفة في المنطقة ال تزال هائلة. وهذا اإليرانية. الواليات المتح

فإن مثل هذه  ذلك،يجعل اإلغالق الكامل المطلق للمضيق يبدو غير محتمل. ومع 

وتترك الواليات  وتتركها،التهديدات يمكن أن تثير التوترات في أسواق الطاقة العالمية 

ون في مخاطر الصراع المحتمل اآلخر في المتحدة ومستهلكين آخرين للنفط العالمي ينظر 

ويحلل آثار بعض  هرمز،الشرق األوسط. يشرح هذا التقرير التهديدات اإليرانية لمضيق 

 الدولي المحتمل مع إيران. أوالسيناريوهات على الصراع األمريكي 
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 The Iranian Threat to Close The strait of( Kirchner، 2013دراسة ) .2

Hormuz of international law.  :بعنوان "التهديد االيراني بإغالق مضيق هرمز

إن مضيق هرمز هو أهم عنق اختناق في  بينت الدراسةوقد  انتهاك للقانون الدولي".

الذي ال  الممر،المالحة الدولية ألنه يلزم شحن جزء كبير من إنتاج النفط العالمي عبر هذا 

ق النزاع حول البرنامج النووي اإليراني والعقوبات يتجاوز عرضه بضعة كيلومترات. في سيا

قطع  إلىالجديدة، هددت إيران بإغالق مضيق هرمز للمالحة الدولية، مما أدى فعلًيا 

يتم التحقيق في شرعية  المقال،العديد من الدول الغربية عن واردات النفط المهمة. في هذا 

القانون  إلىهرمز. وباإلضافة  مثل هذا اإلجراء وكذلك شرعية التهديد بإغالق مضيق

تؤخذ القواعد العامة للقانون الدولي والقانون الدولي للنزاع المسلح في  للبحار،الدولي 

التي تتعدى عليها مثل هذه  األخرى،االعتبار. يتم التركيز بشكل خاص على سيادة الدول 

 التهديدات من جانب القيادة اإليرانية.

 عن الدراسات السابقة ما يميز هذه الدراسة  ثالثا:

 في مضيق هرمزاالهمية االستراتيجية ما يميز هذه الدراسة هو الجمع والتقصي حول موضوع 

حيث يعتبر مضيق استراتيجي، منطلق وفق وانعكاساتها على األمن في منطقة الخليج العربي 

خالل التركيز هرمز من أهم الممرات المائية وبذلك حاول الباحث دراسة وتوضيح أهمية ذلك من 

 .واالقتصادي للمضيق والتاريخي والجغرافي االستراتيجي والجيوسياسي على البعد

 

   



    14 
 

 

 منهج البحث المستخدمة

  الدراسة:المنهج البحث المستخدمة في هذه 

لى أهماإليرانية على مضيق هرمز  سوف يتم التتبع التاريخي للهيمنة التاريخي:المنهج  .1  وا 

نطاق ومحور  وجغرافية ضمنالظروف التاريخية التي شهدتها المنطقة من تحوالت سياسية 

 الدراسة.

سوف يتم إتباعه لتحليل المشكلة ومحاولة كشف الحقيقة الذي يعتبر : القانوني المنهج .2

طريقة من طرق التحليل والتفسير بشكل منظم وعلمي عن طريق وصف أهم المحطات 

مشكالت المالحة لمضيق هرمز من خالل تحليل الخليجي  اإلقليميالتي ميزت النظام 

تفاقيات والمعاهدات الدولية ووفقًا واال طار قواعد القانون الدوليإالدولية بمضيق هرمز وفق 

 للنظريات الجيوسياسية.

مشكالت المالحة هو المنهج الذي يعتمد على تحليل ودراسة و  :المنهج الوصفي التحليلي .3

وصفًا مشكالت المالحة الدولية ، ويقوم بوصف ق هرمز وفقًا للقوانين الدوليةالدولية لمضي

مشكالت المالحية الدولية لمضيق ظاهرة  خالل دراسةدقيقًا محدد، ويقوم بالتعبير عنها من 

 القائمة،حقائق الظروف  إلى التفسير والتحليل وصوالً بطريقة عنها والتعبير  هرمز،

 إلىتحليل العالقات بين أبعادها المختلفة، وذلك لتفسيرها وفهمها للوصول  إلىباإلضافة و 

  .، وهذا األسلوب يوفر للدراسة العمق والشمولهذه المشكالتاستنتاجات حول واقع 
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 الثانيالفصل 
 مضيق هرمزماهية 

شهدت العقود الثالثة األخير تحواًل جذريًا في نظريات الجغرافيا السياسية، وخاصة ما يتعلق 

منها بقلب العالم، وبعد أن كان ينظر للقارة األوروبية في بداية القرن العشرين على أنها قلب العالم، 

م من أهميته العربي في نهاية القرن العشرين هو قلب العالم، لكنه على الرغ الخليجحيث أصبح 

االستراتيجية إال انه أقرب للبحر المغلق، فليس له إال منفذ واحد يربطه بالمحيطات الكبرى وهو 

: 9182)زكي، الخليج العربي إلىمضيق هرمز الذي يشكل عنق الزجاجة للخروج والدخول 

 .(11ص

 نفطياً  وممراً  الرئيسية الطاقة وشريان رئيسي أمني صمام بأنه هرمز مضيق وعلى ذلك يوصف

 البحري المنفذ بمثابة فهو العالم، دول لمختلف واقتصادي وتجاري مائي فهو ممر استراتيجيًا، دولياً 

 احتياطياً  مخزوناً  تمتلك العربي الخليج مناطق ان علماً  للنفط، المصدرة العربي الخليج لدول الوحيد

 فهو. متميزاً  وسياسياَ  واقتصادياَ  جغرافياً  موقعاً  المضيق هذا ويمثل العالم، مستوى على هائالً  نفطياً 

 دول مناطق ان علماً  عامًة، العالم ودول خاصًة، النفطية الخليج دول صادرات منه تعبر مائي ممر

 %٠٩ بنسبة البحرية والسفن الناقالت عبر هرمز مضيق خالل من للنفط المصدرة العربي الخليج

 اليابان رأسها على الكبرى الصناعية الدول باتجاه المتدفق النفط نهر بمثابة وهو احتياطاتها، من

 .(29: 9112،العذاري) مريكيةاأل المتحدة والواليات االوربية والدول والصين

 القوى وتتنافس ودولية، قليميةوا   محلية بعادأ لها العربي الخليج منطقة أمن مسألة فإن هنا ومن

 سوقاً  تعتبر كونها العريقة األهمية ذات العربي الخليج في االستراتيجية المنطقة هذه على الكبرى
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 وللوقوف االقليمية، الدولية والسياسات بالمواقف تتأثر المنطقة هذه فأن وبالتالي واسعًا، استثمارياً 

 بتقسيم هذا الفصل على النحو اآلتي: الباحث يقوم سوف هرمز مضيق على ماهية

 مضيق هرمزالتعريف بالمبحث األول: 

 لمضيق هرمزالوصف الجغرافي المبحث الثاني: 

 المبحث األول
 مضيق هرمزتعريف بال

لما كانت المضايق البحرية تشكل نقاط تحكم في المالحة البحرية فإنها احتلت مكانة وأهمية 

استراتيجية مرموقة مما جعلها نقاط صراع وتنافس سياسي بين القوى البحرية، وهذه األهمية جعلتها 

هتمامات الجغرافية السياسية التي تعني بدراسة التفاعل بين المكان الجغرافي والواقع ميدانًا ال

 .(454: ص9182)زكي، المواقع البحرية المهمةهذا التفاعل يبرز بشكل واضح في السياسي، و 

هذه المضايق البحرية حيث كان له أثرًا مهمًا منذ العصور القديمة وال  أبرزومضيق هرمز من 

الساحل  إلىوقتنا الحاضر، فمنذ القدم استخدمه اإلنسان في االنتقال من الساحل العربي  إلىيزال 

اإليراني وبالعكس، فضاًل عن أنه استخدم في حركة التجارة بين الحضارات التي قامت في المناطق 

بين  المحيطة في الخليج العربي كبالد الرافدين وجنوب الجزيرة العربية، وبرز دوره ممرًا للتجارة

: 9185)عزيز، شط العرب إلىالخليج ومنه  إلىالشرق والغرب إذ كانت السفن التجارية تعبره 

448). 

ومضيق هرمز أحد المضايق المهمة في عالم اليوم، حيث يقع في منطق الخليج العربي ذات 

المالحة األهمية التاريخية والسياسية فضاًل عن ثقلها النفطي، وقد تصاعد االهتمام بهذا المضيق و 

حيث صدرت بعض التهديدات اإليرانية التي استمرت ثمان سنوات -عبره إبان الحرب العراقية
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والقرارات الدولية التي تحذر اإليرانية بإغالقه أمام المالحة، وصدرت بالمقابل بعض التصريحات 

ل المنطقة غالقه، وكذلك صور التهديد للمالحة عبره ومصادر ذلك والخيارات الممكنة أمام دو من إ

   .(984: ص9184)زكي، في حال تنفيذ مثل هذه التهديدات

وتأتي دراسة الموقع الجغرافي في مقدمة المقومات التي تضع الخصائص التي تؤثر في الوحدة 

اإلقليم، ومن ثم يكون للموقع الجغرافي أثر مهم في تقدير وزن الوحدة السياسية قياسًا  أوالسياسية 

احية، وقياسًا للوحدات السياسية األخرى من ناحية أخرى، كما أن الموقع بكيانها الذاتي من ن

الجغرافي لمضيق هرمز يمتلك أهمية فاعلة عبر مسار التاريخ في حسابات القوى الدولية المتنافسة 

حسابات القوى اإلقليمية، إذ يعد مضيق هرمز االستراتيجي أحد أهم الممرات المائية لتجارة النفط  أو

ة من اكبر منطقة احتياطي النفط في العالم، ويكتسب مضيق هرمز أهميته لكونه يعد بمنزلة العالمي

عنق الزجاجة في مدخل الخليج الواصل بين مياه الخليج العربي شبه المغلقة والبحار الكبرى على 

 .(21: 9182،العذاري)المحيط الهندي

بشكل عام وأنواعه، وبيان وعلى ذلك سوف يتم من خالل المبحث تعريف المضيق البحري 

 نشأة تسمية مضيق هرمز، وذلك من خالل المطلبين التاليين، وهما:

 المطلب األول: تعريف المضيق البحري وأنواعه

 تسمية مضيق هرمزالمطلب الثاني: أصل 

 المطلب األول
 تعريف المضيق البحري وأنواعه

جرى ماء ضيق بين هو م أوضاق من األماكن واألمور  : بأنه مايعرف المضيق في اللغة

ضيقة من الماء تصل فهو شقة  :اصطالحاً أما  .(519: 8251)ابن منظور، األرضقطعتين من 
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فإن  وقد اختلفت وجهات النظر حول تعريف المضيق ولذلك .(312: 8211)السماك، بين بحرين

 :هناك عدة مفاهيم للمضيق وهي

 المفهوم الجغرافيأوالا: 

يكون قد تكونت صناعيًا، ويكون  أالويقصد به ممر مائي طبيعي يربط بين بحرين، على 

يربط بين جزئيين من البحر،  أوالجزيرة  أوالقارة  أومن اليابس  نبعرض محدد يفصل جزئيي

ن المضايق هي مساحات بحرية ضيقة االتساع تشكل فتحات طبيعية تربط بين بحرين واسعيف

تعتبر مضيق  ن المياه الإوبذلك ف .(824، ص8234)الطائي، ن اليابسةوتفصل بين منطقتين م

  :(592: 9182)محمد، يأتي بالمعنى الجغرافي إال إذا توفرت فيها ما

 من أعالي البحر. أن يكون جزءاً  -8

 بطريقة صناعية. ، أي ال يكوناً ن يكون مجراه طبيعيأ -9

 مساحة مدخله ضيقة. كانتأن يكون محدد االتساع فالمضيق ال يكون مضيقا إال إذا  -2

، وعلى هذا األساس يمكن ان من األرض ويصل بين مسطحين مائيينأن يفصل بين منطقتين  -4

تحدد المضيق على وفق عدة مقاييس رئيسية )المعيار الجغرافي، والمعيار القانوني الذي يقصد 

عف عرض به تحديد طبيعة المياه التي يتكون منها إذ ينبغي أال يزيد عرض المضيق عن ض

 .(988: 9182،العذاري) الدول المطلة عليه( أوالبحر اإلقليمي للدولة 

 المفهوم القانونيثانياا: 

يزيد اتساعه ضعف مساحة البحر  الوأكون هذا المضيق( محدود االتساع بأن ي)والذي يقضي 

ويتوفر فيه ، ق الذي يزيد اتساعه عن ذلك العرضفالمضي، الدول المطلة عليه أويمي للدولة اإلقل
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نما مضايق وال ينطبق عليه صفة المضيقجزء من البحر العالي على امتداده ال يعد من ال ، وا 

األمنية وقد تكون للمالحة االعتيادية  ينطبق عليه نظام أعالي البحار شرط أن يكون صالحاً 

 .(524: ص9184)محمد، اإلقليمي بصورة دائمة عبر البحر أوالمالحة مؤقتة 

 ف المضيق في حكم محكمة العدل الدوليةثالثا: تعري

تعرضت محكمة العدل الدولية لنزاع نشب بين بريطانيا وألبانيا بشأن مضيق كورفو عام 

حيث اكدت محكمة فيه حرية المالحة في المضيق الدولي دون إذن مسبق  من الدول  8242

ق خاصًة أذا كان المرور الشاطئية في زمن السلم وليس للدول الشاطئية أن تمنع المرور في المضي

، وعند للمضيقاختياريًا وذلك اعتمادًا على المعيار الجغرافي  أوبريئًا سواء كان طريقًا اجباريًا 

تطبيق كل هذه االعتبارات السابقة على مضيق هرمز من وصف جغرافي ووظيفي ومن تعريف 

أنه يوفر للدول  إلىمحكمة العدل الدولية نجدها تنطبق جميعًا على مضيق هرمز بل يتعدى ذلك 

 الشاطئية للمضيق إمكانية مراقبة السفن والتحكم في ذلك المرور وخاصًة في حالة الحرب الذي قد

ي الموقع االستراتيج إذا كانت غير قادرة على حماية هذا يكون ذلك وبااًل على أمنها القومي

 )1298231ظ به لصالحها)مهنا،واالحتفا

 تعريف المضيق في اتفاقية البحار: رابعاا 

نطاق الفرع الثاني من الجزع الثالث  اولت اتفاقية قانون البحار في المادة السابعة والثالثونتن 

الدولية المستخدمة للمالحة الدولية  المضايقبالمضيق الدولي بقولها ينطبق هذا الفرع على  المتعلق

وهي تعني بذلك تطبيق نظام المرور  خالصة.منطقة اقتصادية  أوبين جزء من أعالي البحار 

الذي يعتبر مضيقًا العابر على هذا النوع من المضايق وهو ما نرى تطبيقه على مضيق هرمز 
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يران ويربط بين جزأين من أعالي د وليًا يستخدم للمالحة الدولية حيث يقع بين دولتين هما عم ان وا 

 (92499181، )األقرع البحار.

 المفهوم الغائي )الوظيفي(: خامساا 

، وذلك عن ولية، وينتفع المجتمع الدولي منهللمالحة الد ويقصد به أن يكون المضيق مستعمالً 

. ونرى بأن االعتماد على (314: 8211)السماك، الدولية على المضيقطريق إضفاء الصفة 

صعوبة في التطبيق، إذ انه  إلىلتحديد الصفة الدولية للمضايق يشير  المعيار الوظيفي أساساً 

كي يمكننا من معيار واسع يترتب عليه تحديد نوعية االستخدام ودرجته لكل نوع من المضايق ل

 .(2: ص8221)السالمي، تطبيق هذا المعيار

الربع األول من  إلىعندما اهتم األمريكان  مضيق والخليجل االستراتيجيةوقد زادت األهمية 

القرن التاسع عشر عندما أقام تجار أميركيون عالقات مع مسقط وكانت المصالح األمريكية تجارية 

( وهو 8113ار مسقط عام محضة ولكن الم لفت أن أحد الضباط األميركيين وي دعى ألفرد ماهان )ز 

وكان يسميه وسط  االوسط،أدميرال بحري واستراتيجي قال أن أهم منطقة في العالم هي الشرق 

عليه يتطلب قوة بحرية عظيمة وما من طريقة لتحقيق ذلك اإل عندما تسيطر على  آسيا ولسيطرة

 (3199182 )ناصر،الخليج العربي 

كانت تعني )كل ما يفعله القائد(، والفعل  عند اإلغريق قديماً  ويقصد باالستراتيجية

(Strateg يعني التخطيط إلبادة العدو عن طريق االستخدام الفعال والمؤثر للموارد، وأيضا كلمة )

تعني الخدعة الحربية التي تستعمل في مواجهة العدو. وقد تعددت استعماالت  االستراتيجية

كأن يقال الموقع  استراتيجينه أوصف موقع دولة ما لميادين، فقد يوشملت العديد من ا االستراتيجية

الخليج العربي وكذلك مضيق هرمز الذي هو موضوع دراستنا، كما  أواالستراتيجي لقناة السويس 
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السلع  أواقتصادي مهم بأنه استراتيجي، وكذلك توصف بعض الموارد  أويوصف قرار سياسي 

 . (81: 9112،الطائي) كالنفط مثال استراتيجيةاالقتصادية بأنها 

ارل فون كبحسب وجهة نظر كل مفكر فقد عرفها ) االستراتيجيةكما تعددت تعاريف 

ووضع الخطط العامة للحرب" وعرفها )اندريه بوفر( "فن استخدام القوة  إعدادتز( بأنها "فن يالوزفك

 ستخداموازيع بكونها "فن تو  االستراتيجيةهدف السياسة" إما )ليدل هارت( فقد عرف  إلىللوصول 

بعبارة أخرى "طرق استخدام القوة العسكرية لتحقيق  أوالوسائط العسكرية لتحقيق هدف السياسة" 

ف متعددة ونذكر منها تعريف ياألهداف السياسية" أما بالنسبة للباحثين العرب فقد كان لهم تعار 

)كاظم هاشم نعمة( بأنها فن قيادة الدولة لتحقيق الهدف الذي ينشده الفعل. وهناك تعريف شبه 

بأنها )علم وفن استخدام الوسائل والقدرات  االستراتيجيةشامل اتفق عليه معظم المفكرين عرف 

هدف خلق هامش من حرية العمل المتاحة وفي إطار عملية متكاملة يتم إعدادها والتخطيط لها، ب

)ليدل  هم العليا في أوقات السلم والحرباستييعني صناع القرار على تحقيق أهداف س

 .(925: 8213هارت،

 المضايق البحرية أنواع: سادساا 

 :على النحو اآلتي ثالثة أصناف وهي إلى البحرية نيف المضايقيمكن تص

غي أن نفرق بين نوعين من وهنا ينب :الداخليةن أعالي البحار والمياه المضايق التي تصل بي -8

يتفق عليها فقهاء ، في حالة وقوع المضيق في إقليم دولة واحدة فالقاعدة العامة التي قيالمضا

حيث نصت  يم الدولة ويكون خاضعة لسيادتهامن إقل أن المضيق يعد جزءاً  القانون الدولي

وتكون اضيق  مضيق هرمز يخضع لنظام المرور العابر أن على 8219البحار عام  اتفاقية

( مياًل بحريًا  حيث يعتبر مضيق هرمز 21( مياًل بحريًا ويبلغ عرضه )91_35نقطه فيه)
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أكثر  أو، أما في حالة وقوع المضيق في أراضي دولتين (91599185)العطية، مضيقًا دوليًا .

ذا كان عرض  يتجاوز مسافة البحار المضيق ال وال يصل بين جزئيين من أعالي البحار وا 

، أما إذا كان اتساعه عن فن التي تمر فيه حق المرور البريللدولتين فيطبق على الس اإلقليمية

لذي ش( اتر كق يبدأ حرية المالحة للجميع مثل )مضمسافات البحار اإلقليمية للدولتين فيطبق م

 .(888: 8212)الراوي،  ف(و يصل )البحر االسود( و )بحر ز 

تم النص عليها  هذا النوع من المضايق قد المضايق التي تصل بين بحر عام وبحر إقليمي: -9

التي أخذت بدولية المضيق وأقرت تطبيق مبدأ المرور البري  ،8219في اتفاقية جنيف لعام 

ة اتفاقية جنييف، لسن)األحمر ج عقبة والبحر يلذي يقع بين خلومن األمثلة عليه مضيق تيران ا

8219). 

استقر العرف والفقه الدوليين في أن يكون هذا النوع  المضايق التي تصل بين بحرين عاليين: -2

وفي هذه الحالة ترجح مصلحة المجتمع  اً دولي اً بحري اً لمضايق المستعملة في المالحة ممر من ا

لنوع من المضايق للمضيق وبالتالي خضوع هذا ا المتشاطئةالدولي على مصالح الدول 

: 9112)السالمي، بق على موضوع دراستنا مضيق هرمز، وهذا ما ينطالعابرةللمالحة 

 .(52ص

 المطلب الثاني
 تسمية مضيق هرمزأصل 

، فهناك من يرى إن هذه التسمية يمكن ؤرخون في أصل التسمية لمضيق هرمزلم يتفق الم

مز، ر الهالعصور القديمة مثل هرمز،  اء كانت متداولة في بالد فارس فيأسم إلىإعادتها 

 (.23: 9112)هاشم، هارموز الكبير من ملوك العجم، والالهرمزان
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م 94( الذي حكم في عام سم هرمز مثل )هرمز األولاكما تسمى بعض ملوك الساسانيين ب 

( حاكم الدولة الساسانية الهرمزانم و)453( ابن يزدجر الذي تولى الحكم في عام و)هرمز الثالث

خر يرى بأن كلمة هرمز تعود ، والبعض األم121إلسالمي في عام عركة الفتح اوالذي قتل في م

بد( والتي تعني في العهد الساساني رجل الدين القارئ لألدعية في المعابد الزرادشتية والذي ر )ه إلى

 (.982: 8232)الحلبي، ن لهم مكانة كبيرة في ذلك العهدكا

وهرمز كلمة فارسية تعني  ،سم لتوسطه مملكة هرمز سابقاً األ وسمي مضيق هرمز بهذا 

 .دين بها معظم سكان مملكة هرمزأهوارامزدا( وهو إله الديانة الزرادشتية التي كان ي)

لجزيرة هرمز في محل  على مدينة قائمة على الساحل المقابل سم هرمز يطلق أيضاً أوكان 

الدي وال يرى لها في أوائل القرن الثالث المي ،انكر بابيشيدها الملك اردش ناب التيييدعى أالن م

لميالدي مدينة بعدها بنى العرب في القرن العاشر ا، في الوقت الحاضر إال آثار تكاد تندرس

أن أخرجهم منها المغول  إلى( بقوا فيها سميت بنفس االسم )اكتشفت آثارها شرق بندر عباس

فيها أميرهم قطب فبنى  ()جيرون أورون يرمز الحالية وكانت تدعى يومئذ زاجزيرة ه إلى فالتجأوا

لذكر  اً سم هرمز تخليدأمدينة أطلق عليها ، في القرن الثالث عشر (93: ص9182)حيدر، نيالد

 Strait" بالفارسية و"تنكة هرمز أوبمضيق هرمز" عن ذلك سمي المضيق " فضالً  موطنهم األول

of Hormus  وهي كلمة فارسية محلية تعني  غورمه، وكذلك مشتق من كلمة "باإلنجليزية "

 .(21: 2009،العذاري) خلة وما زالت مستخدمة حتى اليومالن
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 لمبحث الثانيا
 الوصف الجغرافي لمضيق هرمز

من خالل هذا المبحث سيتم بيان الوصف الجغرافي لمضيق هرمز من حيث بيان أهميته 

استراتيجية، وسيتم تقسيم هذا المبحث الجغرافية، نظرًا لما يحيط هذا الموقع من دول ذات أهمية 

 على النحو االتي:

 المطلب األول: الموقع الجغرافي لمضيق هرمز

 المطلب الثاني: الجزر المكونة لمضيق هرمز 

 المطلب األول
 الموقع الجغرافي لمضيق هرمز

في بوابة الخليج العربي ويفصل ما بين مياه الخليج العربي من جهة وخليج  يقع مضيق هرمز

والمحيط الهندي من جهة أخرى، ويحد المضيق إيران من الشمال والشمال  وبحر العرب مانع  

، إذ تحيط السواحل اإليرانية بالمضيق وكذلك جزر الساحل الشرقي في الجنوب مانالغربي وع  

، أما الجانب الجنوبي فيتألف من الساحلين هنجام شواطئ المضيق الشماليةو  راكوالكجزيرة قم 

: 9184)السماك، مانيةوالشمالي لشبه جزيرة مسندم الواقعة أقصى الشمال من األراضي الع  الغربي 

314). 
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 خريطة الموقع الجغرافي لمضيق هرمز

 

لعدد من دول الخليج شبه مغلق ويشكل مضيق هرمز المنفذ الوحيد  اً ويعد الخليج العربي بحر 

أن تتم صلتها  وال يمكن، الكويت، قطر، البحرين( ألنها أكثر ارتباط بالمضيق العربي وهي )العراق

( مان، اإلماراتع   سلطنة ،بالعالم الخارجي إال عبر المضيق، أما بالنسبة )إليران، السعودية البحرية

وبذلك يعد المضيق في نظر القانون الدولي جزء  ،رج مياه الخليج العربيفهي تمتلك منافذ بحرية خا

من أعالي البحار التي تمتلك كل السفن الحق والحرية في المرور فيه ما دام ال يضر بسالمة 

 .(882: ص9112)جابر، أمنها أويمس نظامها  أوحلية الدول السا

مسعود على  بخط يمتد باتجاه الشمال من رأس شيخ ويرتبط المضيق بالخليج العربي جغرافياً 

جزيرة قشم حتى الساحل ب جزيرة هنجام اإليرانية مروراً  إلىالجانب الغربي من شبه جزيرة مسندم 

رأس دبة على ساحل مان والذي يمتد من ، أما الخط اآلخر يرتبط بخليج ع  ( كم44اإليراني )

خط هو الفاصل وهذا ال تقريبا،كم ( ۳۸)دماجة كوة( على الساحل اإليراني لمسافة ) إلىاإلمارات 



    21 
 

 

المفتوح جهة البحر ان والمدخل الجنوبي للمضيق من بين الحد الشمالي لخليج عم  

 .(315: 9184السماك،)

 إلىم، ولكن الجزء المخصص للمالحة فيه مقسم ك( 11 -41) ويتراوح عرض المضيق بين

، وان هما لدخول الخليج واآلخر لخروجهم ويخصص أحداك( ۸ -۲مسارين يبلغ عرض كل منهما )

الشمالية  أضيق نقطة للمضيق تقع بين الكتلة األرضية بجزيرة مسندم والساحل اإليراني من الناحية

، ومن الناحية الشمالية الغربية عند جزيرة قشم، ألراكعند جزيرة  ، وشماالً الشرقية عند جزيرة سرك

, ويوجد في الخليج أربع مك( ۸۸راك اإليرانية )سالمة العمانية وجزيرة أل وتبلغ المسافة بين جزيرة

بين إيران واإلمارات وهي أبو جزر تتحكم بالمدخل الشمالي لمضيق هرمز ثالث جزر متنازع عليها 

، أما بالنسبة لعمق فارورالرابعة اإليرانية اسمها  وطنب الكبرى وطنب الصغرى والجزيرة ىموس

قامة ( 51 -29) راك حواليأجزائه بين جزيرة سالمة وجزيرة ألالمضيق فأنه يتراوح في أضيق 

( 2مانية )، وقرب الجزر الع  ( قامة بحرية84) إلىر اإليرانية ويصل هذا العمق قرب الجز  ،بحرية

 .(841: 9188)هاشم،قامات بحرية

 المطلب الثاني
 الجز المكونة لمضيق هرمز

أهميتها من الجدير بالذكر إن هناك عدد من الجزر تنتشر حول المضيق وتحيط به وتختلف 

دراستنا لذلك سنحاول في  جزيرة،( 811يزيد عن ) نتيجة لقربها من المضيق، وان عدد هذه الجزر

راها مفتاح السيطرة على المضيق وخاصة تلك الجزر التي تقع عند نالتركيز على الجزر التي 

هنا  ، ومنديةمدخل المضيق وكذلك تلك التي تقع وسط الخليج وتكون لها أهمية سياسية واقتصا

 :ما يلي إلىزر ووصفها حسب موقعها يمكن تصنيف الج
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شززززمال غززززرب المضززززيق وتقززززع بمحززززاذاة السززززاحل اإليرانززززي وتشززززمل الجزززززر : جزززززر شززززمال و أوال

 التالية:

 جزيرة هرمز: -1

وهي ( درجة 53 -51وبين خطي الطول الشرقي )( درجة ۲۲تقع في دائرة العرض الشمالي )

، وقد اتخذ البرتغاليون الجزيرة مركزا لحملتهم الشرقي للخليجراني الساحل اإلي إلىاقرب الجزر 

ي من ، كما سيأتي ذكره في المبحث الثان۰۲۱5المعروفة باتجاه الخليج وسيطروا عليها في عام 

كم كما يتراوح عمق ( ۳( كم وعرضها )2الفصل األول من هذه الدراسة، ويبلغ طول الجزيرة )

 إلىت ففي فصل الشتاء يصل عددهم عدد سكانها فهو غير ثاب، أما بالنسبة لقدما( ۲۰مياهها )

، وقد اكتسبت هذه الجزيرة في الوقت الحاضر أهمية كبيرة نسمة فيما يقلون في الصيف( 9511)

: 8221)طويرش،بندر عباس إلىحرية اإليرانية بالنسبة إليران وخاصة بعد نقل مقر القيادة الجو الب

 .(881ص

 :ألراكجزيرة  -2

 إلىيرة قشم ويميل شكلها ( الشرقي بالقرب من جز درجة 51رق من خط الطول )الش إلىتقع 

( كم 81م، وتبعد عن الجزيرة المذكورة حوالي )ك( ۲م وعرضها )ك( ۰۰، يبلغ طولها )البيضوي

 مترا( 95 -91) بين ، ويبلغ عمق المياه في سواحلها مامك( 41وعن بندر عباس حوالي )

ن غالبية سكانها من أ، و الشمالية فتتصف بالخصوبةحراوي ماعدا أقسامها سطحها بأنه ص ويتصف

، ولكن من بينهم من يتكلم اللغة العربية في شبه الجزيرة العربية العرب الذين ينحدرون من القبائل

, أما بالنسبة لثرواتها المعدنية فيعد ملح الطعام من أهم المعادن جانب اللغة العربية إلىالفارسية 

خورها غنية بخامات الحديد ب األسماك بطريقة بدائية قديمة، كما إن صإذا يستعمل لتعلي فيها
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بندر  إلىوتمتاز بثروتها المائية ال سيما عند سواحلها وبوفرة األسماك جيدة األنواع تصطاد وتنقل 

 .(841: 8218)سعدون، عباس والجزر األخرى لبيعها هناك

 وتضم الجزر التالية: وتقع بمحاذاة الساحل العربي: جزر جنوب المضيق ثانيا:

 :(الغنائمم الغنم )جزيرة أ -1

تقع هذه الجزيرة بمحاذاة الساحل الغربي لمنطقة رؤوس الجبال بالقرب من أقصى طرفها 

( كم 4الجنوب حوالي ) إلى، وطولها من الشمال فصلها عن البر العماني خور القوىالشمالي وي

قدم وتنخفض من الشمال، ويعتمد ( 111ى )الجنوب حت إلى، كما ترتفع ( كم8)وعرضها حوالي 

، وتعد الجزيرة القاعدة الرئيسة لحماية المضيق وكانت الجزيرة على الدوام سكانها على حرفة الرعي

خاصة كحصن لحماية المضيق وتبدو وكأنها لسان يمتد داخل المضيق،  استراتيجيةتتمتع بقيمة 

، وقد قامت والثانية وسبق وان استخدمت من قبل القوات البريطانية خالل الحربين العالميتين األولى

: 8221)طويرش، مانن خطط التطور التي شهدتها ع  مان بتطوير الجزيرة ضمسلطنة ع  

 .(838ص

 جزر سالمة وبناتها: -2

سم )سالمة( أطلق العرب على هذه الجزيرة جزر سالمة وبناتها شمال جزيرة مسندم وأتقع 

 -51بين خطي طول ) ، وتقعبنات سالمة()لى جزيرتين أصغر منها الرجاء( وأطلقوا علتعني )

سميتها األوربية وعلى ، أما ت( الشمالدرجة 93 -91وبين دائرتي عرض ) ( الشرقي،درجة 53

 بأهميتها، والجزيرة لها واعترافاً  الجزر( إكباراً  )ملكة أو( Queen Islandس الدولي فهي )لاألط

لسير بالمضيق ، وفوق اعلى نقطة في الجزيرة أقيم فنار لتنظيم اعبارة عن كتلة صخرية وسط المياه

 .(833: 8221)طويرش،انيةعلى الجهة العم  
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 شبه جزيرة مسندم: -3

 ين منتصف دائرتي العرض الشماليوب( درجة 53 – 51وتقع بين خطي الطول الشرقي )

لبروز الداخل في البحر مضيق وهي قريبة من رؤوس الجبال ويفصلها عن ا( درجة 93 -91)

، ويبلغ طولها من الشمال انمدخل الخليج وتفصله عن خليج عم  ، كما إن هذه الجزيرة تحدد صغير

 إلىارتفاع فيها يصل  ىر الجزء الجنوبي اقل من ذلك وأقصكم وعرضها عب( 2.9الجنوب ) إلى

وهي شديدة االنحدار كما يوجد فيها بعض اآلبار في النهاية الشمالية مبنية من  اقدم( 135)

البداوة فهم يربون الماعز بكثرة وفي  إلىالصخور الكبيرة من دون اسمنت وسكان الجزيرة أقرب 

، ويصل العمق في المقدسقدم وهو رأس مسندم ( ۰۱۱نهاية جزيرة مسندم الشمالية جرف ارتفاعه )

عن  الشرقي وليس بعيداً  ، وهو أقصى عمق في الخليج في الشمالقامة( ۰۱۱هذه المنطقة )

 .(41: ص8222)مسلم،نهايته

 جزر غرب المضيق ووسط الخليج وتشمل الجزر االتية: ثالثا:

بي اصة جزر الساحل الغر تنتشر في هذا الجزء الغالبية العظمى من جزر الخليج العربي وخ

ت النفطية ر الناقاليس . سنحاول التركيز هنا على الجزر المهمة التي تمر بمحاذاتهامن الخليج

اع عن المنطقة ومن التي تكون بموقعها نقطة عسكرية مهمة، في خطط الدف تلك الجزر أووغيرها، 

 :اهم تلك الجزر

 جزيرة هنجام: -1

م، كما تبعد عن جزيرة ك( 55م )جسم( وتبعد عنها بمسافة )الجنوب من جزيرة قش إلىتقع 

لى، و ( شرقاً درجة 51الغرب من خط الطول ) إلى ( كم، وكذلك تبعد قليالً 11راك بمسافة )أل  ا 

كم أما عرضها يتراوح ( 2-1، ويبلغ طول الجزيرة )(درجة 91الشمالي )الجنوب من دائرة العرض 
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عن ذلك إن عمق مياه الجزيرة وطبيعة سواحلها  ، فضالً كم( 51م ومساحتها قرابة )ك( 1-2بين )

ن يبي من قرية هنجام إذ يصل العمق بتساعد السفن على الرسو فيها السيما في القسم الشمالي الغر 

بالنسبة لعدد السكان  لكتاب الغربيين باسم )نجوم أنجو(, أما، وكانت تعرف لدى ا( مترا81-85)

المناطق  إلىة وهذا العدد في تناقص مستمر نتيجة الهجرة نسم( 8111 -511) بين فيقدر ما

مل جذب السكان من المناطق األخرى التي ظهر النفط فيها والذي يعد أقوى عوا

 .(82: ص8221)طويرش،األخرى

 (:جزيرة قشم )جسم -2

( والى الجنوب من دائرة العرض الشمالي درجة 51الجنوب الشرقي من خط الطول ) إلىتقع 

وتمتد بموازاة الساحل اإليراني وال يقطعها عنه سوى قناة ضيقة ومعقدة يتراوح عرضها ( درجة 93)

السواحل الغربية  ( وتبعد سواحلها الجنوبية عننير ينس ش)كالر  ( كم تعرف بقناة94 -8بين )

هذا على مدخل الخليج  ، وتسيطر الجزيرة بموقعهامك( 12 ( كم ويبلغ طولها21للمضيق حوالي )

ثر ( قرية وأك41كانت مقرا وقاعدة لألسطول اإليراني العامل بالخليج وتتكون الجزيرة من )لذلك فقد 

 (.851: ص9112،العذاري) منها الكبيرة ومنها الصغيرة

 جزيرة طنب الكبرى: -3

، يبلغ طولها اعة بالمركب من إمارة رأس الخيمةتقع على مدخل المضيق وتبعد مسافة س

م، وهي جزيرة مستديرة الشكل يمتاز سطحها باالستواء وان ك( 3م وعرضها حوالي )ك( 89حوالي )

الشرق من  إلى، وتقع هر عليها بعض النباتات والشجيراتكان لها بعض المناطق المرتفعة وتظ

، كما (درجة 51)( والى الشمال الغربي من دائرة العرض الشمالي درجة 55خط الطول الشرقي )

م، مقابل الساحل الشرقي إلمارة ك( 51أبو موسى وتبعد عنها حوالي )أنها تقع شمال شرقي جزيرة 
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( كم، كما أنها تبعد 2كم، وتبلغ مساحتها حوالي )( 25) ة التابعة لها وتبعد عنها حواليرأس الخيم

( قدما عن سطح البحر، ويبلغ عدد سكانها قبل 1.5م، وترتفع )ك( 93عن جزيرة قشم حوالي )

، ومركز يها مخفر للشرطة ومدرسة ابتدائية، وفنسمة من العرب( 311إيران حوالي ) إلىضمها 

 .(43، ص9112)خلف، حي ويشتغل سكانها بصيد األسماكص

 جزيرة طنب الصغرى: -4

عن ساحل  كما تبعد كم،( 81الكبرى وتبعد عنها بمسافة ) الغرب من جزيرة طنب إلىتقع 

وهي عبارة عن نتوء صخري على  ( كم811كم وعن المضيق حوالي )( 21رأس الخيمة بمسافة )

، ويبلغ طولها حوالي نتشر التالل ذات الطبيعة الصخريةشكل مثلث خاصة في طرفها الشمالي إذ ت

 ( مترا، وهي تابعة إليران881غ أعلى أجزائها حوالي )( كم، ويبل8م وعرضها حوالي )ك( 9)

 .(855: ص9111جاد،)

 جزيرة بني طنب -5

( كم وهي على شكل 4وتقع هذه الجزيرة بالقرب من جزيرة طنب الكبرى وتبعد عنها حوالي )

وتقع عند نهايتها الجنوبية  الواحد،( كم وعرضها ثالثة أرباع الكيلومتر 8مثلث يبلغ طولها حوالي )

ب ، وهي تابعة لجزيرة طنقدما عن سطح البحر( 881) ل داكنة اللون، ويبلغ ارتفاعهامجموعة تال

 .(989: ص8221)طويرش، الجزيرة في حالة المد المرتفع الكبرى وغالبا ما تغمر المياه أجزاء

 :ىجزيرة أبو موس -1

المضيق بين إمارة الشارقة ( كم عن 811يقارب ) تقع عند مدخل الخليج العربي على بعد ما

يران، وتبعد حوالي )  إلىاإليراني، وتقع  جه( كم عن ميناء لن25ة الشارقة و )( كم عن إمار 35وا 
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 55( ويكاد يالمسها من الغرب خط الطول الشرقي )درجة 51الجنوب من دائرة العرض الشمالي )

م وعرضها حوالي ك( 3وهي مستطيلة الشكل وأكبر الجزر مساحة ويبلغ طولها حوالي ) ،(درجة

في وسطها  ( كم، وينصف سطح الجزيرة بصفة الصحراوية وترتفع25م ومساحتها حوالي )ك( 4.5)

، كما يوجد فيها بعض المرتفعات والوديان التي تغطيها الحشائش واغلب أمتار( 881قمة بارتفاع )

( قدما عن سطح 25ة بحوالي )أراضيها بركانية وصخورها بازلتية، ويبلغ عمق مياهها الساحلي

: 9112)خلف، نسمة( 8111ليها حوالي )إعدد سكانها قبل أن تضمها ايران  , ويبلغالبحر

 .(845ص

 :فإرورجزيرة  -7

 93 -91) ( ودائرتي العرض الشماليدرجة 55 - 54بين خطي الطول الشرقي ) اتقع وسط

شمالي  بامتداداإليراني،  ه( وجنوب شرق بندر لنجشيري) ىكما أنها تقع شمال جزيرة سر ( درجة

( كم، وهي 85بمقدار ) هعن رأس بستان م، أما الطرف الشمالي منها فيبعدك( 3.5) جنوبي بمسافة

سم الجنوبي منها أما الق ، إذ إن عمق البحر هناك قليل جداعلى شكل كتلة صخرية بارزة في البحر

ي يبلغ ارتفاعه حوالي يظهر فيها برجها الذ ، وأهم ماو فرو( وهي غير مسكونةيفيعرف باسم ) نب

 بي واألخر في الطرف الشرقي، وتوجد فيها قريتان صغيرتان أحداهما في الطرف الجنو ( مترا845)

، ويختلف هذا العمق بين منطقة وأخرى وهذا ( متراً 85 -81ويصل عمق مياهها الساحلية بين )

فاع الجزيرة عن سطح ، ويبلغ ارتكبيرة والسيما ذات الغاطس الكبيرالعمق قد سهل لرسو السفن ال

نسمة وهم من عرب ( 851) همنسبة لسكان الجزيرة فيقدر عدد، أما بالمتراً ( 842) البحر حوالي

 الساحل الغربي الخليج العربي القبائل العربية القاطنة على إلى( الذين ينتمون )آل مرزوق

 .(985: 8221)سعدون،
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 فإرور(:) نيو  فإرورجزيرة بني  -8

وهي عبارة عن تل ذي قاعدة  فإرورتقع هذه الجزيرة في الجزء الجنوبي الغربي من جزيرة 

م وتتكون الجزيرة من صخور ك( 8.5مترا ومتوسط قطرها )( 93صخرية مستوية ترتفع حوالي )

مرجانية، وتمتاز بضحالة مياهها بالقرب من سواحلها وتحذر السفن العابرة للخليج من االقتراب من 

تمر وهناك جهاز أرصاد يتم  هذه السواحل إال في حالة تيارات المد القوية إذ تسمح للسفن بان

 ناقالت النفط المارة عبر الخليجبوساطته إعطاء المعلومات البحرية لسفن الشحن و 

 .(985: 8221)طويرش،

 :ي(ر يجزيرة سرى ) ش -9

, (درجة 45 - 55( وبين خطي الطول الشرقي )درجة 51تقع جنوب دائرة العرض الشمالي )

( كم وعن جزيرة 51مسافة )الشمال الغربي من جزيرة أبو موسى وال تبعد عنها إال ب إلىكذلك تقع 

م ك( 3( كم، وهي من الجزر الصغيرة التي يبلغ طولها )35) هم وعن بندر لنجك( 25فإرور )

تفع عن مستوى ، وتر اقدم( 851 -891) تراوح عمق مياهها الساحلية بين( كم وي5وعرضها )

( نسمة وان 511لعدد السكان فيقدر عددهم بحوالي ) ( مترا، أما بالنسبة85سطح البحر بمقدار )

عذوبة , وتمتاز الجزيرة بمانصائيات وجميعهم من عرب ساحل ع  النعدام اإلحهذا العدد غير دقيق 

 لحديد والتراب األحمر والنحاستربتها بمعدن اوكسيد ا ىمياهها واعتدال هوائها وغن

 .(818: 8222)سعدون،
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 ش(كيجزيرة قيس ) -11

ولذلك قيس بن عميرة وهو احد ملوك العرب القدامى  إلى( نسبة كانت تسمى سابقا جزيرة )قيس

، وهي من ش(كيسمها مع الزمن حتى صار اسمها )، ثم غير اإليرانيون انسبت إليه وسميت باسمه

ويفصلها عن الشاطئ م ك( 1( كم وعرضها )85أهم الجزر اإليرانية بعد قشم ويبلغ طولها حوالي )

أن  إلى، وان سطح الجزيرة يأخذ في االرتفاع تدريجيا مك( ۰۳اإليراني مضيق يبلغ عرضه حوالي )

، وتبعد الجزيرة عن عن مستوى سطح البحر اقدم( 891حوالي ) إلىيصل ارتفاعها في الوسط 

كم وهي ( 941) رتبعد عن مدينة هرمز بمسافة تقدم، بينما ك( 829) ـسلطنة عمان بمسافة تقدر ب

، وتمتاز بصالحية أرضها للزراعة ووفرة مك( 221) األخر تبعد عن البحرين بحوالي من الجانب

الزراعة وصيد نسمة ويشتغلون ب( 4111) رجة من اآلبار، ويبلغ عدد سكانهامياهها المستخ

لخليج فقد لمركزا مهما  وتعد الجزيرة حالياً  للتجارة بين الهند والغرب اهمم اً األسماك وكانت مركز 

 . (818: 8228)أحمد،  للجزر اإليرانية رئيساً  نية مركزاً جعلتها الحكومة اإليرا

 خريطة الجزر التي تتوسط مضيق هرمز
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ن الجدير بالذكر إن المالحة في المضيق تواجه صعوبات عديدة ومنها ظاهرتي المد وم

، إذ إن ضيق ر وهدوء حركة السفنيس وتربكية تؤثر والجزر والتي تكون على هيئة أمواج عال

اطق الواسعة الشقة المائية في المضيق وكثرة الجزر تجعل اثر الموجة أكثر وضوحا من المن

ضبابية البحر التي  إلى، باإلضافة اعةكم في الس( ۳) إلى، إذ تصل سرعتها وبالتالي أكثر خطورة

  (.91: 8214)غالب، في المضيق في الصباح الباكر تحجب الرؤية

، ممتدة في المضيق هد البروزات الصخرية على شكل السنكما إن كثرة الشعب المرجانية وتمد 

حتى الدنو منها  أووكذلك كثرة التعاريج تشكل عائقا يمنع من رسو السفن المالحية الخشبية القديمة 

ل، وان هذه التعاريج تمثل ها الطويلة والعريضة عند السواحخوفا من االرتطام بشعبها وامتدادات

فضال عن ذلك يوجد ، ية تلك السواحل للخدمات الثقيلةعلى السفن مما يقلل الفرص أمام تنم اخطر 

شبه قاحلة  أوهناك العديد من الجزر ويقع الجزء األكبر منها أمام الساحل اإليراني ومعظمها قاحلة 

ن لها أهمية أخرى فمنها ما يكون لصيد ، ولكملحوظة من ناحية الحياة النباتيةوهي فقيرة بصورة 

الحة إليواء بعض أنواع الستخراج اللؤلؤ وكذلك ما يوجد فيها من مرافئ ص أوللغوص  أواألسماك 

، كما توجد بعض أرصفة التحميل والتنزيل بجانب جزيرة قشم على الساحل الشمالي الشرقي السفن

  (985: 9184)السماك،راكبعض األرصفة النفطية في جزيرة أل لجزيرة هرمز وكذلك

مع األهمية الجغرافية  امية الجغرافية للمضيق تتداخل كلييتضح مما سبق أن الحديث عن األه

( وهي خ كونه يتوسط منطقة ) قلب العالمالتاري والذي يعد من البحار المهمة عبر للخليج العربي

 .وأروباآسيا وأفريقيا مركز قارات العالم القديم 
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 الثالثالفصل 
 والخليج العربي األهمية االستراتيجية لمضيق هرمز

يعد مضيق هرمز أحد أهم المضائق والممرات المائية في العالم، حيث يربط بين الخليج 

العربي من جهة، وخليج ع مان وبحرب العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، ولذلك يعتبر المنفذ 

العربي فقط، مثل العراق والكويت والبحرين وقطر، كما البحري الوحيد للدول المطلة على الخليج 

السعودية التي تطل على الخليج من الشرق والبحر  العربيةأنه المنفذ الرئيس لكل من المملكة 

األحمر من الغرب، ولإلمارات العربية المتحدة التي تطل على الخليج العربي وخليج ع مان التي 

 تطل على الخليج العربي.

هرمز بأهمية جيوبولتيكية ومكانته في العالقات الدولية التي تحكم مسار تطور  ويحظى مضيق

األوسط، وتؤكد الكثير من الدراسات على األهمية االستراتيجية  الشرقاألحداث وتشابكها في منطقة 

لمضيق هرمز تتأتى من خالل كونه إحدى أهم الممرات المائية في العالم لمرور السفن المحملة 

نتاج النفط، وقد صنف مضيق هرمز واحدًا من منطقة أل بالنفط من مناطق االنتاج الرئيسية في أهم

لم ذات أهمية اقتصادية وعسكرية عالمية، فهو ضمن قائمة تضم األحد عشر مضيقًا في العا

مضايق فلوريدا ودوفر وسكا كراك وموزنبيق، وجبل طارق وباب المندب، وملقة ولومبوك ولوزون، 

 (.25: 1484) رمضاني،  الدردنيل -والبوسفور

أسم  وعليه فإن مضيق هرمز ذو أهمية خاصة لدى كل دول العالم، إذ يطلق على هذا الممر

، زادت أهمية اسة موقعه الجغرافي واالستراتيجيالمضيق االستراتيجي، وبرزت أهميته عن طريق در 

حركة المالحة في مضيق هرمز بعد اكتشاف النفط وأصبح المضيق موضع رهان استراتيجي بين 
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الدول الكبرى وتسعى هذه الدول للهيمنة على المضيق من أجل تأمين وصول النفط اليها وبطرق 

 مؤمنة والسعي لحماية مصالحها.

 :اآلتيينواألهمية االستراتيجية للخليج العربي وذلك من خالل المبحثين 

 المبحث األول: األهمية االستراتيجية لمضيق هرمز.

 المبحث الثاني: األهمية االستراتيجية للخليج العربي.

 المبحث األول
 األهمية االستراتيجية لمضيق هرمز

مرًا تجاريًا مهمًا أسهم أحد أهم الممرات المائية في العالم، شكل منذ القدم م هرمزيعد مضيق 

في تطوير التجارة الدولية، مما جعله عرضة ألطماع الدول األجنبية ومحورًا للصراع بين مختلف 

الدول الكبرى للسيطرة عليه، وازدادت أهمية المضيق بفعل اإلمدادات النفطية التي تقدر بنحو 

( من النفط الخام التي %41ن شحنات النفط العالمية المنقولة بحرًا وهو ما يشكل نحو )( % م35)

( مليون برميل من المشتقات النفطية )الغاز المسال( المنقول 2تصدره دول الشرق األول بجانب )

 بحرًا.

ق( الجيواقتصادية هذه فإنه موقعه يعد )عنق الزجاجة( بين الخليج )شبه المغل األهميةوبسبب 

)العراق،  ار الكبرى على المحيط الهندي، وهو المنفذ الوحيد لعدد من دول الخليج العربيحوالب

، والمملكة العربية إيرانالكويت، قطر، البحرين، االمارات( التي تعتمد أكثر من الدول األخرى )

 السعودية، سلطنة عمان( التي لها منافذ بحرية خارج مياه الخليج
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 المطلب األول
 مية التاريخية لمضيق هرمزاأله

يقع مضيق هرمز بين شبه جزيرة مسندم التابعة لسلطنة ع مان واألراضي اإليرانية شمااًل، كما 

 االسمتم اإلشارة سابقًا، وقد اختلفت التسميات في مضيق هرمز، فهناك من يرى بأنه سمي بهذا 

جزيرة )هرمز( التي تقع على مسافة كيلومترين من الساحل اإليراني، بينما يذكر أن ما  إلىنسبة 

الواقع  إلى" كان يسمى في السابق مضيق سالمه، وهو األقرب هرمزكان يسمى بـ مضيق 

التاريخي، إذ أن هرمز بعيدة كل البعد عن المضيق وهو أقرب ما يكون لجزيرة سالمة، لذلك 

هذا الممر المائي هو مضيق سالمة، لكن الشائع في األدبيات السياسية فالتسمية الصحيحة ل

 والتاريخية هو مضيق هرمز.

ويتمتع الخليج العربي بشكل عام ومضيق هرمز بشكل خاص بأهمية تاريخية وجغرافية     

ة وجيوسياسية واقليميًا واقتصاديًا وعسكريًا، وتتمتع المضايق والخلجان التي تقع على طرق التجار 

في حركة التجارة العالمية والتي تعد من اهم النقاط المحورية المهمة  الدولية بأهمية كبيرة جدا

 . مركز االستهالك إلىلتمرير النفط الخام والغاز السائل من مركز االنتاج 

وفي القرن الخامس عشر اخذت المطامع االستعمارية األوروبية تتجه إليه كطريق منافس،     

بدأت حركة مهمة للتوسع  عشراية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس حيث كانت نه

وربيون طلبا للثروة ندفع األأمختلفة من الجزيرة العربية، حيث االستعماري األوروبي في أماكن 

الشرق وقد ساهم  إلىجديد يوصلهم  طريقوبدأوا يجيبون بحار العالم ومحيطاته بحثًا عن 

سيا أدولتهم اجزاء كبيرة من  إلىيرة في هذا المجال واستطاعوا ان يضموا البرتغاليون مساهمة كب

فريقيا وسيطروا على البحار والممرات المؤدية لها وقد وصل االسطول البرتغالي بقيادة الكابتن أو 
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الخليج العربي بهدف السيطرة على حركة التجارة تجاه الهند، وكان  إلىم( 1581)الفونسو( سنة )

ذلك هو االستيالء على المنافذ البحرية التقليدية كالبحر االحمر والخليج العربي  إلىالسبيل 

وروبا أ إلىفي سبيلها  ومضيق )ملكا( وذلك إلرغام التجارة على اتخاذ ممر رأس الرجاء الصالح

في االستيالء على الخليج وهو محاولة  مهماً  والبرتغال، وقد يكون هناك هدف اخر لعب دوراً 

ولة العربية اإلسالمية والذي بدأ خطرها يهدد المصالح االستعمارية ومحاولة ضربها من تطويق الد

 (. 211:1418مهنا،االسفل واإلطباق عليها من األعلى ) 

بان السيطرة إطرق التجارة البحرية ركود كبير  وقد اصاب تجارة الخليج ومركزه كطريق من

سيا عن الخليج العربي والبحر أوروبا و ألية بين تحويل طرق التجارة الدو  البرتغالية، حيث حاولت

بعد فتح  م تستعد تلك المنطقة اهميتها اإلالمحيطات الجنوبية ورأس الرجاء الصالح ول إلىاالحمر 

 الزمانقناة السويس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وهكذا ظل الخليج العربي لقرن من 

ليه السفن البرتغالية وقد احكمت البرتغال سيطرتها على مجرد تابع من توابع البرتغال تسيطر ع

مضيق هرمز واتخذته كقاعدة لها تتحكم في مداخله وتقف في وجه حركة التجارة الدولية منه واليه، 

وبدأ عهد جديد في تاريخ الخليج العربي وهو عهد السيطرة البريطانية للهدف نفسه ولكنهم كتجار اذ 

السيطرة على الخليج وهو استحواذهم على الهند واشتغالهم بالتجارة  إلىم كان الدافع الرئيسي لسعيه

 (218:8231.)مهنا،معها لمدة قرنين من الزمان وقد تولت تنفيذ هذه المهمة شركة الهند الشرقية

ترى الدول الكبرى إقرار مبدأ حرية المالحة البحرية من خالل نظام المرور الحر في 

منها أالمضايق، بينما تذهب الدول المشاطئة أن لها مصلحة تتطلب فرض القيود المعقولة لحماية 

للكثير من العمليات  وسالمتها بعد ان تطورت القوة العسكرية بين الدول وأصبحت البحار مسرحاً 

 ية وتلوث البيئة البحرية الناجمة عن ذلك.الحرب
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زادت أهمية مضيق هرمز بعد اكتشاف النفط وأصبح المضيق موضوع رهان استراتيجي بين 

المضيق وذلك لتحقيق تفوقه والتمكن من  إلىالدول الكبرى، فاالتحاد السوفيتي كان يتوق الوصول 

اساطيلها في مياه المحيط الهندي  إطالق ىإلنفط المنطقة، بينما سعت الواليات المتحدة األمريكية 

والخليج العربي، وقامت بتوطيد الروابط السياسية والتجارية والعسكرية مع دول المنطقة لرعاية 

مصالحها واالشراف على طرق امداد النفط انطالقا من مضيق هرمز الذي تعتبره جزءا من أمنها 

  (234:2111 )األقرع، الدولية.الوطني والذي تعتبره من أهم طرق امدادات النفط 

مريكي أدوالر  411-211ر برميل النفط من في حال تم إغالق المضيق فانه يتسبب برفع سع

ولكن هذا االحتمال مستبعد ألنه  النفط،مام عبور ناقالت أي حال قامت إيران بإغالق المضيق ف

يعد اعالن حرب من قبل إيران ضد الواليات المتحدة األمريكية واوروبا والصين مما يعد انتحارا 

 اساسياً  وخرقا لقوانين المالحة الدولية التي تخضع لها السفن والناقالت. يلعب مضيق هرمز دوراً 

من صادرات النفط  %41من  أكثرطر على االقتصاد العالمي باعتبار على انه يسي ستقرارافي 

يعني جميع دول العالم وخاصة المتقدمة منها كالواليات  لية ولذلك تعد سالمة المضيق أمراً الدو 

دول منطقة الخليج العربي كون  إلىاضاقة  المتحدة األمريكية كونها المسيطر االول عالمياً 

: 1481، عبد الكريم) خراآليد لبعضها المضيق يعد المنفذ الوحيد لبعض هذه الدول وشيه ألوح

42.) 
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 المطلب الثاني
يران للخليج العربياألهمية االستراتيجية   وا 

التي أثيرت حولها و من األمور المهمة دوليَا واقليميًا،  للخليج العربيباتت األهمية االستراتيجية 

جدًا وتحديدًا من  كبيرةعالمية صبح لمضيق هرمز أهمية أد من النقاشات استراتيجيَا، فقد ألعدي

كون مضيق له مرتبة و ، وذلك بسبب إن الخليج العربي يعتبر بحر شبه مغلق المالحيةحيث حركته 

خاصة كبيرة على مسرح الطاقة العالمية، فهو يعتبر المفتاح لدخول البحر باعتباره الممر الوحيد 

يران  هناك دول تعتمد على المضيق بشكل كبير الذي يصل للمحيط الهندي. وتشمل السعودية وا 

في  الخليج وتعتمدهاتملك واجهة بحرية أخرى غير تلك المطلة على واألمارات فهذه الدول 

إن حركة المالحة تعتمد عليه  صادراتها ووارداتها ولكن يبقى االعتماد على المضيق كبيرًا جداً 

العالم وال  إلىنقلها عبره   معظم مصادر الطاقة يتمتدل أن من الناحية االستراتيجية  .بشكل أساسي

حيد للصادرات البترولية هميته االستراتيجية في كونه المنفذ الو أتكمن  يتوفر بدياًل عنه ، فهنا

ة سيا كالهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية وتبلغ الصادرات النفطيأجنوب شرق  إلىالمتجهة 

من نفط دول  %41من خالل مضيق هرمز تقدر بنسبة  أوالتي تمر بواسطة الناقالت عبر 

مثل األمارات التي هميته في ربط اقتصاد حركة التجارة لدول الخليج العربي أالخليج. وكذلك تكمن 

من خالل جزيرة مسندم  ان تملك ميناء مسقط واصاللهالفجيرة وخورفكان أما سلطنة عم   تملك ميناء

لذلك  لإلمارات،مساحات من األراضي التابعة عم ان الرئيسية التابعة لها التي تفصلها عن أراضي 

عم ان هي الدولة الوحيدة  ان سلطنةفالمضيق ال يتحكم بصادراتها ووارداتها بل يمكن القول 

إيران تملك واجهة بحرية تشرف على المضيق من جهة  المضيق أماالخليجية التي تشرف على 

 (.11 :2113، )ناصر الشمال محافظة بندر عباس
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وقد تبين أن إيران لديها واجه بحرية على بحر قزوين علمًا أن بحر قزوين ال يصل بالبحار 

االخرى ولديها واجهة بحرية أخرى على خليج عم ان وبحر العرب، ولكن هذه الواجهة تقع في 

الغرب والشمال  االقتصادي فيالنشاط  مراكزللبالد وبعيدة عن  الجنوبي الشرقيأقصى الطرف 

أما الواجهة البحرية الحيوية فهي  طهران.وقم  مثل عبدانتقع فيه اغلب المدن شمال الغربي حيث ال

وعبدان. تلك المطلة على الخليج العربي وفيها أهم الموانئ لتصدير البترول على مينائي خرج 

  (11:2113)ناصر، 

 لثالمطلب الثا
 األهمية االقتصادية لمضيق هرمز

البحري لتجارة خمس دول عربية هي "  الممرتأتي أهمية مضيق هرمز االقتصادية من كونه 

يران والمملكة العربية  إلىالعراق والكويت وقطر ودولة األمارات العربية، باإلضافة  عمان وا 

وبذلك يصبح ممرًا تجاريًا لثماِن  ( الف سفينة وتمر سنويًا في هذا المضيق 21تعبره ) السعودية،

أن مضيق هرمز يد من أهم المضايق الدولية  ويحوز أهمية قصوى على  ول اخذين باالعتبارد

امتالك الدولتين األخيرتين  ( 5:2118مستوى العالم من حيث حركة مالحته البحرية)منتظران ،

سواحل بحرية أخرى على خليج ع مان وبحر العرب بالنسبة إليران، والبحر األحمر بخصوص 

الخليج  (2) انظر خارطة رقم  ية السعودية، وتشترك الدول التسع المتشاطئة علىالمملكة العرب

العربي بكونها من أهم الدول المنتجة والمصدرة للنفط في العالم، وبلغت ذروة أهمية هذه المنطقة 

مليار برميل، ومن هنا تصاعدت أهمية مضيق  131كونها تمتلك احتياطات هائلة من النفط تقدر 

لف دول العالم الدول المستهلكة في مخت إلىهرمز الذي يعد المنفذ الذي تخرج منه صادرات النفط 

( ميلون برميل يوميًا، فضاًل عن 11وخاصة الدول الصناعية  المتقدمة والتي تبلغ أكثر من )
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لى الدول المطلة على الخليج العربي  (عشرات السفت التي تمر عبر المضيق وتنقل البضائع من وا 

 .(7102:64طهماز،

إذ تم انجاز اتصال البحر  ،1814وازدادت أهمية مضيق هرمز عند افتتاح قناة السويس عام 

الجنوب قد  إلىاألحمر بالبحر األبيض المتوسط هذا من ناحية وأن اتصال نهري دجلة والفرات 

أوصل الخليج العربي بالبحر األبيض المتوسط من ناحية أخرى، وبذلك اكتملت الدورة الطبيعية 

، وبحكم هذا الموقع المهم للخليج البحرية التي تربط بلدان القارات الثالث )أسيا وافريقيا وأوروبا(

العربي ومضيق هرمز بوصفة أول منطقة في العالم تقيم العالقات التجارية الدولية والتي برزت 

نتيجة لتبلور الصراع التاريخي الطويل بين الدول االستعمارية الكبرى بهدف السيطرة على أجزائه 

يج العربي في المرحلة صادية لسكان الخلألغراض استراتيجية اقتصادية، حيث كانت الحياة االقت

النفط تعتمد على األنشطة التقليدية وبشكل خاص الغوص في البحر من أجل  كتشافاالتي سبقت 

السكان كما إنها تمثل الدخل  هتماماذ على الحصول على اللؤلؤ وبيعه، وهذه التجارة كانت تستحو 

الرئيسي لمعظم سكان المنطقة، وقد استمرت تجارة اللؤلؤ لسنوات عديدة كونها مصدر الدخل 

القومي لسكان المنطقة، فضاًل عن الثروة السمكية الهائلة التي كانت تشتهر بها هذه المنطقة، ولكن 

تعرضت لها منطقة الخليج العربي من  هذه التجارة لم تعد طوياًل بيد العرب، بسبب الحمالت التي

قبل البرتغال وهولندا وفرنسا وبريطانيا، وتدهورت تجارة اللؤلؤ بشكل تام في بداية القرن التاسع 

 :(4702:64طهماز،) عشر، أما أسباب انهيار هذه التجارة ما يلي

طبيعي على الرغم كتشاف اليابان اللؤلؤ الصناعي الذي تنافس أسعاره مع أسعار اللؤلؤ ال: اأوالا 

 من التشابه الكبير في الصفات.

 : المخاطر التي كان يتعرض لها المشتغلون في الصيد بسبب بدائية طرق الصيد المتبعة.ثانياا 
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كتشاف النفط وحصول الشركات على امتيازات البحث عن النفط مما أوجد فرصًا للعمل : اثالثاا 

 الستيعاب أعداٍد كثيرة من األيدي العاملة.

 : ارتفاع وانخفاض في أسعار اللؤلؤ مما أوجد حالة من عدم االستقرار في األسعار.ابعاا ر 

 : اتجه عدد كبير من المهتمين بالصيد للعمل في الدوائر الحكومية والسلطة والجيش.خامساا 

في بالد فارس، وقد رأت  1812وقد جرت أول اتفاقية حول منح امتيازات النفط في عام 

حصولها على امتياز نفطي سيعمل على تصحيح التوازن ضد روسيا، بسبب تنازع بريطانيا إن 

البريطانية على النفوذ في بالد فارس عن طريق االمتيازات والقروض، وكانت  -القوتين الروسية

روسيا تسعى لترسيخ وجود أسطولها الحربي في الخليج العربي األمر الذي دفع بريطانيا لتقديم 

من األرباح السنوية الصافية  % 11قدًا وعشرين ألف جنيه أخرى ثمن أسهم وعشرين ألف جنيه ن

للحصول على امتياز استثمار النفط صالحًا لمدة ستين عامًا يغطي ثالثة أرباع مساحة بالد فارس 

، وبدأ التنقيب في جنوب 1411أيار  28ذلك بموجب االتفاقية التي وقعها الشاه مظفر الدين، في 

 .، وتدقق النفط للمرة األولى بعد مرور سبع سنوات على توقيع االتفاقيةغرب بالد فارس

تأتي األهمية االستراتيجية لمضيق هرمز في منظور الجغرافيا السياسية من من جهة أخرى و 

دفع بعض دول الخليج  لمنطقة الخليج العربي بشكل عام، وهو ما والنفطيـةاألهميـة االسـتراتيجية 

على هـذا المضـيق بسبب األزمات السياسية التي أثارها في  اعتمادهاف من التخفي إلىالعربية 

الثالث بالقوة أوائل  ماراتيـةالجـزر اإل باحتاللفي زمن الشاه  فترات سابقة، في حين قامت ايران

وأقامت فيها قواعد عسكرية للسـيطرة على  ،السبعينيات بهدف دعم سيطرتها العسكرية على المضيق

لشمال بواسطة القاعدة جانب سيطرتها عليها في ا إلىحركة السفن في الجنوب الغربي للمضيق 

النفط في منطقة الخليج أصبح مضيق  اكتشافمنذ عليه و ، يرانيـة في مدينة  بندر عباسالبحرية اإل



    45 
 

 

فاالتحاد السوفياتي السابق كان يتوق للوصول  بـين الـدول الكبـرى، استراتيجيهرمز موضوع رهان 

 إلىالمضيق لتحقيق تفوقه المنشود والتمكن من نفط المنطقة. بينما سـعت الواليات المتحدة  إلى

اطيلها في مياه المحيط الهندي والخليج العربي ومتنت الـروابط السياسـية والتجاريـة سإطالق أ

 انطالقامنابع النفط واالشراف على طرق إمداده  إلى الوصولهوالعسكرية مع دول المنطقة ضمانا 

أن تأمين حرية المالحة فيه مسألة  باعتبارمن أمنها الوطني  من مضـيق هرمـز الذي تعتبره جزءاً 

يقع ، وكما تم اإلشارة سابقًا دولية بالغة األهمية السيما وأنه الطريـق األهم إلمدادات النفط العالمية

ان، وفي الوقت ذاته يربط جزأين من مياه يران وسلطنة عم  إمضيق هرمز بين أراضي دولتين هما 

البحـار العالية، وهي مياه البحار العالية لخليج عمان بمياه البحار العالية للخليج العربي، وتنطبق 

 لة هذه خاضعاً عليه من الناحية القانونية حالـة المضيق الذي يقع بين أراضي دولتين فيكون والحا

الخط الوسط لمجرى المياه  إلى أوقليمية إلرها االدول الساحلية على مقدار بحا واختصاصلسيادة 

فإنه يقع ضمن  بحرياً  ميالً  32و 21المضيق يتراوح ما بين  اتساعالمضيق، وبما أن  اتساعحسب 

العالية فإنه يخضع لمـرور  قليمية العمانية واإليرانية ولكونه يربط بين جزأين من البحارالمياه اإل

من الدولتين الساحليتين، غير أن أخد إجازة مرور مسبقة  إلىالمالحة الدولية من دون الحاجة 

ـان تتمسكان بسريان نظام المرور البري الذي يضمن لهما السيطرة على يـران وسـلطنة عم  إ

ية الدول الخليجية األخرى المضيق، وحماية أمنهما من األخطار التـي تنـتج عنه، في حين أن بق

 1482من اتفاقيـة األمـم المتحـدة لقانون البحار لعام  38للمادة  تتمسك بحق المرور العابر طبقاً 

، ومن ثم والذي يقترب معناه من نظام المرور الحر، ويعني ذلك إتاحة الحق في المرور دون إعاقة

أن ينفذ وذلك ألن  إلىوسيبقى أساسيًا أخذ النفط يتعزز مكانه من بين مصادر الطاقة المختلفة 

النفط أرخص مصادر الطاقة واألقدر على االستجابة لجميع أوجه استعماالتها، وأخذ يتصدر النفط 

من الطاقة المستعملة في وسائل  %45المرتبة األولى في تلبية الحاجات البشرية، ويشكل حوالي 
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لثالثة أالف منتج)الفيل، النقل، فضاًل عن ذلك أصبح النفط يشكل أساسًا لصناعات عديدة تتجاوز ا

1488 :18 .) 

 

 

إنتاج  ويمثل الجدول اآلتي، ( أهمية مضيق هرمز في اإلمدادات النفطية1خريطة رقم )
 :1122دول الخليج العربي من النفط في العام 

 الدولة
إ

طنتزززاج الزززنف  
 ]1[(يوم/برميل)

دإنتزززاج الزززنفط للفزززر   
 ]2[(يوم/مليون نسمة/(برميل )وحدة)

12 (أوبك) السعودية 
,000,000 324,866 

 (أوبك) العراق 
4,

451,516 119,664 

 (أوبك) إيران 
3,

990,956 49,714 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84_(%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7#cite_note-EIA-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84_(%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7#cite_note-UN-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
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 الدولة
إ

طنتزززاج الزززنف  
 ]1[(يوم/برميل)

دإنتزززاج الزززنفط للفزززر   
 ]2[(يوم/مليون نسمة/(برميل )وحدة)

 (أوبك) الكويت 
2,

923,825 721,575 

 عمان 
1,

006,841 217,178 

اإلمارات العربية  
 (أوبك) المتحدة

3,
106,077 335,103 

المصدر: اخذت هذه االحصائيات من بيانات منشورة على موقع مجلس التعاون الخليجي: متوفرة على 

  .https://fanack.com.arالموقع االلكتروني: 

 االولتكمن األهمية االقتصادية في هذا المضيق في هدفين اساسيان، ومن جهة أخرى   

هو ارتباط االقتصاد العالمي  والثانيالمنطقة وارتباطها بمضيق هرمز،  دولمنهما اقتصاديات 

بمضيق هرمز، وفي هذا الشأن فأن االقتصاد اإلقليمي لدول الخليج العربي خصوصًا ودول 

نما  المنطقة عمومًا ال تعتمد بشكل مطلق على تمرير صادراتها  النفطية عبر مضيق هرمز فقط، وا 

العسكرية، ففي العالم وخصوصًا  تستورد المواد الغذائية والبضائع والمواد الصناعية وكذلك المعدات

الدول الصناعية الكبرى كالواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا والصين التي تسيطر على التجارة 

ال يمكن استغنائها عن مضيق هرمز من أجل االستفادة من نفط  %53العالمية بنسبة تقدر بحوالي 

طقة في الوطن العربي، فضاًل عن ذلك سوق المن إلىالخليج العربي، ومن أجل تصدير منتجاتها 

فأن المناطق المطلة على مضيق هرمز والمناطق الموجودة داخل العمق الخليجي كالتجارية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84_(%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7#cite_note-EIA-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84_(%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7#cite_note-UN-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
https://fanack.com.ar/
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والصناعية الحرة في منطقة الخليج العربي مثل قشم، جبل علي، كيش. المناطق تعتمد اعتمادًا كليًا 

المناطق على استيراد المواد  على مضيق هرمز لتصدير نفطها وبضائعها وكذلك تعتمد هذه

مرورًا بمضيق هرمز، وهنالك بعض الجزر الواقعة تحت السيطرة  الغربيالغذائية اآلتية من الجانب 

اإليرانية والبالغ عددها ستة جزر مثل هنكام، ألراك، طنب الكبرى والصغرى، قشم، ابو موسى، 

ي ألنها جعلت من إيران قوة مهيمنة وهرمز. هذه الجزر تعتبر العب اساسي في مياه الخليج العرب

على حركة المالحة في مضيق هرمز، فضال عن كونها واقعة على مدخل عسكري واستراتيجي 

 إلى 35إذ تنبع أهميته االستراتيجية من كونه معبرًا لنحو ، الخليج العربي دفاعي في مدخل مياه

 (1:2118)منتظران، .من النفط المنقول بحرًا على مستوى العالم 41%

 :(212: 2112)فياض،  التجارية للمضيق فيمكن إيجازها باآلتي الحركةأما 

 ينقل في المضيق حموالت تزن أكثر من مليارين ونصف المليار طن سنويًا. .1

 إلى( من الشحنات العابرة تنقل النفط الخام عبر ناقالت البترول وترفع النسبة %21أن ) .2

 ( عند حساب المشتقات النفطية األخرى والغاز الطبيعي وغاز البترول المسال.51%)

تعبر  واإلسمنت( شحنات السلع األولية مثل الحبوب وخام الحديد %22تمثل ما نسبته ) .3

 هذا المضيق.

 دول الخليج العربي. إلى( التي تنقل السلع تامة الصنع %21تشكل تجارة الحاويات نحو ) .4

وتتجلى أهمية مضيق هرمز للدول الغربية حيث يمر منه ما يزيد على نصف احتياجات     

استمرار االعتماد األميركي واألوروبي على إمدادات الطاقة الخليجية،  إلىأوروبا الغربية، باإلضافة 

ة حيوية فإن كال من الصين، واليابان، والهند، وكوريا الجنوبية وباكستان لديها بالمثل مصالح قومي

 (.2118)الحوراني،  في المنطقة، وهي تعتمد بشدة على نفط الخليج
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 المبحث الثاني
 سياسية لمنطقة الخليج العربي-الجيواألهمية اإلستراتيجية و 

وأرض البحر،  اهلل،سمي الخليج العربي بالخليج الفارسي، والبحـر األدنـى، البحـر المـر، وأرض 

وخليج البصرة، وخليج القطيف، وخليج البحرين، وخليج عمان. ولم يوافق الفرس على تخلي العرب 

عن كل هذه األسماء وتبني تسمية الخليج العربي، بحجة أنه منذ عهد البرتغاليين حتى البريطانيين 

م، واستعمل عرب  1511استعمل المستعمرون فـي مراسالتهم كافة اسم الخليج الفارسي منذ عام 

بنسختيها  1411الخليج االسم نفسه في مراسلة تلك القوى، ومن ذلك وثيقة استقالل الكويت عام 

االنجليزية والعربية، وهي أول محمية تستقل فيه، ومصـطلح الخلـيج العربي ابتدعه السير شارلز 

ين في أثناء خـالف بالغريف مندوب بريطانيا في البحرين خالل الثالثينيات من القرن العشر 

بريطاني مع ايران حول البحرين والجزر العربية كما أظهرت الدول العربية في األمم المتحدة قبولها 

 )لمسمى " الخلـيج الفارسي" من قبولها وثائق تحمل هذا االسم، وهي الوثيقة

(QEN/3M.UNAD والوثيقة الثانية، وهي  1411مـارس  15المؤرخـة فـي ،E .B.UNLA45   

ذلك أن مـؤتمر األمـم المتحدة لألسماء الجغرافية  إلى وباإلضافة ،1484أغسطس  11المؤرخة في 

وعليه سيقوم الباحث ، قد كرر في اجتماعاته اسم الخليج الفارسي بوجوب مندوبين من العرب

        بتناول األهمية االستراتيجية للخليج العربي من خالل المطالب اآلتية:

 المطلب األول
 الموقع الجغرافي

قليم( اإل )أو تعد معطيات الجغرافية السياسية من المقومات التي تصنع خصائص الدولة    

التي تتأثر بها الوحـدات السياسية، وتتحدد أهميتها سواء بالنسبة لكيانها الذاتي من ناحية، ولعالقتها 
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التفاعلية مع الوحدات السياسية األخرى مـن ناحية أخرى، ويمتد تأثير هذه المعطيات بطريقة مباشرة 

 .دورها في العالقات الدوليةغير مباشرة على وجود وسياسية الوحدة السياسية ومن ثـم تحديد  أو

يرى بسمارك في الجغرافية العنصر الوحيد والدائم للسياسة وهنا يظهر لنا جليـا أهميـة دراسـة 

في العالم من حيث  واضحاً  الجغرافية واالستراتيجية للخليج العربي الذي يعد نموذجاً  الخصـائص

، وضح ذلك " فير جريف" الذي أطلق سةوالسياتأثير العامـل الجغرافـي علـى المجتمع واالقتصاد 

على المنطقة البينية التي هي جغرافيا بينية بموقعها بين القوى  (تسمية ) منطقة االرتطام والتصادم

العالمية الكبرى، وتمثل تلك المنطقـة بطبيعتهـا وبيئتهـا منطقة انتقال تجمع بين الصفة البحرية 

ومن تحد أرض للمعركة فيما إذا حدثت  تصادمجبهة  والبرية بدرجات متفاوتة، وهي استراتيجياً 

بينها، وقد حدد )فير جريف( تلك المنطقة االستراتيجية وجعلها تشمل الوطن العربي بمـا فيـه الخلـيج 

جعل  العربي، وهذا ما يثبت بشكل تطبيقي أهمية منطقة الخليج العربي على مر الزمن وهذا ما

كبرى وكذلك الدول اهتمامات الدول ال تيجية في العالم، وضمنالمنطقة من أهم المنـاطق االسترا

 .من المحاور األساسية للنزاعـات والصراعات الدولية ا  النامية، ومحور

بين  متميزاً  تعد منطقة الخليج العربي إحدى أهم المناطق الحيوية في العالم، إذ تحتل موقعاً و 

قارات العالم القديم )آسيا وأفريقيا وأوروبا( فضال عن كونها تشرف على ثالثة من أهم الممرات 

وبحر العرب والخليج العربي( مما  الذي تعبر منه صادرات النفط السعودية، المائية )البحر األحمر

التجارة الدولية  يكسبها أهمية استراتيجية على صعيد خطوط النقل البحرية والبرية والجوية وحركة

ما تمتلكه منطقة الخليج من ثروات طبيعية هائلة ال سيما الثروات  إلىواإلقليمية. هذا إضافة 

النفطية والغاز الطبيعي. حيث تشير نشرة مجل التعاون لدول الخليج العربية اإلحصائية للعام 

يوازي نحو مليار برميل نفط خام بما  484احتضان دول مجلس التعاون لنحو  إلى 2111
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( من حجم االحتياطي النفطي العالمي، وكذلك احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي تبلغ 44%)

مجلس التعاون ) ( من حجم االحتياطي العالمي%44تريليون قدم مكعب تمثل نحو ) 1438نحو 

 ، موقع المجلس على شبكة اإلنترنت2111لدول الخليج العربية، مؤشرات اقتصادية لعام 

Statistics-sg.org/index.php?action=GCC-/www.gec(http:/  

ميل من  511إذ يعد "الخليج جغرافيًا من مدخله في خليج ع مان عبر مضيق هرمز مسافة 

ميل، ويكون عميقًا قرب الجانب  311جزر مسندم حتى شط العرب، ويبلغ أقصى عرض للخليج 

مضيق هرمز فإن العمق في الجانب العربي أكبر منه في الجانب  إلىاإليراني عادة، ولكن بالنسبة 

وجود العشرات من الجزر الصغيرة  إلىاإليراني، والخليج بحر شبه مغلق أدى تكوينه الجيولوجي 

 .(141: 2112)اياد،  المتناثرة

أهمية هذه الجزر عسكريًا فإن وجود مخرج واحد للخليج وهو  إلىومن هذا نجد أنه باإلضافة 

ضيق هرمز كانت له فائدة استراتيجية عظيمة، إذ زادت هذه البوابة الوحيدة للمنطقة من أهمية م

 .(112: 2118)الزبيدي، هرمز من أكثر مناطق العالم أهمية" الخليج وجعلت المنطقة المحيطة ب

ومن جانب آخر اعتبرت بعض الدراسات "منطقة الخليج من الناحية الجغرافية مفصاًل 

في عالقات الصراع بين الشرق والغرب فهي مركز خمس دوائر متصل بعضها مع  استراتيجياً 

بعض وهي الجزيرة العربية، والمشرق، والوطن العربي، والشرق األوسط، والمحيط الهندي، كما أنها 

تقع على محور طرق المواصالت البحرية، والجوية بين أوربا، والشرق األوسط، وغرب آسيا، 

ال يبعد في الوقت نفسه كثيرًا عن الحدود الجنوبية لالتحاد السوفياتي سابقًا وجنوب شرق آسيا، و 

 إلىالمياه الدافئة في المحيط الهندي وبالتالي إمكانية وصوله  إلىالذي يفصله الخليج من الوصول 

 .(112: 2111)الزيدي،  بحر العرب والقرن األفريقي"
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لة حاولت أن تكون لها سيادة عالمية إال واهتمت ونظرًا للموقع االستراتيجي للخليج "لم توجد دو 

أن خصوصية هذا الموقع جعلته بمثابة قلب الشرق األوسط، فعبر الفرات  إلىبالخليج، نظرًا 

 إلىالبحر األسود وعبر إيران  إلىالبحر المتوسط وعبر دجلة وتركيا تصل  إلىتستطيع الوصول 

 أفغانستان". أوبحر الجزر ثم روسيا 

على  أوحقيقة مهمة تكشف سبب التكالب الدولي للسيطرة  إلىبعض الدراسات  وعليه تصل

األقل الهيمنة عليه ألن "الخليج يقع في حوض ضحل يمسك بزمام ثلثي االحتياطي النفطي المؤكد 

للعالم، وبدون هذه الحقيقة فإن الخليج ال يقدم إال مصالح محددة ألي شعب آخر عدا شعبه الذي 

ترتب يستقر على شواطئه، فبسبب ثروته النفطية، أصبح منطقة ذات أهمية دولية متعاظمة وقد 

)الكبيسي، على هذه الحقيقة اهتمام بالمنطقة، وبشعبها فاق الصورة التي كانت قائمة من قبل"

1484 :13). 

وعلى ذلك تعد المعطيات الجغرافية إحدى أهم المداخل األساسية عند دراسة السياسة الخارجية 

الخارجية دوافعها، وينبع ألية دولة، ألن هذه المعطيات تعد بمثابة اإلطار الذي تستمد منه السياسة 

 تأثير المتغير الجغرافي من خالل العالقة المتداخلة التي تربط صناع القرار ببيئته الجغرافية

 .(111: 1448)عمران، 

 المطلب الثاني
 االقتصاد

تتمتع دول الخليج يشكل البعد االقتصادي من أهم دواعي اهتمام األردن بدول الخليج العربي 

من  %45-41ضخمة على المستوى اإلقليمية والعالمية، حيث تمتلك حوالي  اقتصاديةبأهمية وقوة 

 .(41: 2111)أيوب،  احتياطي النفط العالمي المؤكد، وهي أكبر م صدر للنفط الخام في العالم
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نظرا لما تتمتع به دول مجلس التعاون الخليجي من مواقع استراتيجية مميزة تربط العديد من 

شرق بحضارات الغرب وكذلك احتوائها على السلعة النفطية االستراتيجية التي ال الحضارات في ال

فقد لعب النفط  .(13: 2111)إسماعيل،  يمكن االستغناء عنها، ظهر مفهوم األمن في تلك الدول

األردنية، خاصة أن ثورة النفط في دول الخليج العربية قد  -دورًا كبيرًا في تشكيل العالقة الخليجية 

عمالة لم تكن تستطيع أن توفرها من العمالة المحلية في مجلس التعاون الخليجي،  إلىاجت احت

وبالتالي اعتمدت على دول مثل مصر واألردن. كما أن الدول الخليجية قد ساهمت في دعم دول 

كما قدمت مليارات الدوالرات من الدعم للعراق  ۰۷۲۸المواجهة مع إسرائيل خاصة بعد حرب عام 

 .ه مع إيرانفي حرب

 المطلب الثالث
 األهمية االستراتيجية

 إثر أكبر بصورة أهميته وازدادت هاّمة، استراتيجيةمنطقة  التاريخ عبر العربي الخليج شّكل

 القوى بين الصراع واندالع عشر، الخامس القرن نهاية في األوروبية الكشوفات حركة ظهور

 العبور. تجارة على السيطرة إحكام بهدف ،االستراتيجية وجزره موانئه على للسيطرة األوروبية

 المحلية القوى على وفرضت المنطقة، على سيطرتها بريطانيا أحكمت عشر التاسع القرن وبحلول

 طريق تأمين إلى تهدف أمنية لمنظومة أسست التي (،1821) العامة السالم معاهدة توقيع

 القرن ثالثينيات في النفط اكتشاف أدى وقد الهند، يف ومستعمراتها بريطانيا بين المواصالت

التي تكتسب أبعادها بالدرجة األولى من  العربي، للخليج االستراتيجية األهمية زيادة إلى العشرين

 األمريكية المتحدة الواليات رأسهم على لبريطانيا، منافسين األهمية االقتصادية للمنطقة، وظهور

  .(15: 2111)إسماعيل، 
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تعتبر منطقة الخليج العربي منذ ظهور أول حضارة بشرية عليها، من الطرق المائية و      

فإنها  واالستراتيجيةأهميتها الجغرافية  إلىوالبحرية المهمة وملتقى حضارات الشرق القديم ، فإضافة 

 فقد. تحظى بأهمية اقتصادية بالغة وثروات نفطية وغازية تعد مصدرًا رئيسيًا للطاقة في العالم

ارتبطت منطقة الجزيرة العربية عمومًا بالتأثيرات والمتغيرات السياسية واالقتصادية العالمية، كما 

أصبحت الدول المطلة عليه والمتاخمة له متأثرة بتغيرات األوضاع الدولية أكثر من غيرها، ومن 

لسعودية والبحرين إيران والعراق، والكويت واالناحية الجغرافية المجردة ،تشمل هذه المنطقة كل من 

التي تطل على الخليج، وجل هذه المنطقة تعتبر جزءًا من  وقطر واإلمارات العربية المتحدة وُعمان

الشرق األوسط الكبير وفقًا للتسمية األمريكية  أو الشرق األوسط بالمفهوم السياسي الحديث.

ظلت  الخليج العربي،ومع إضافة إيران التي لها دور حيوي واستراتيجي في منطقة  الجديدة.

الرياض في الحقبة الماضية مفتاح الدول العربية الخليجية لكونها من الدول الرئيسة في المنطقة 

ولما تحظى به من أهمية فهي مهد الدين اإلسالمي ومركز ألهم المناطق اإلسالمية المقدسة 

يسجل  نفطي الضخم.مخزونها ال إلىالذي يقصده ماليين المسلمين كل عام. باإلضافة  والمكان

التاريخ القديم والمعاصر على حد سواء طموح بعض القوى اإلقليمية للسيطرة على األراضي العربية 

وهذا ما جسدته سياسات بعض القوى اإلقليمية وبالذات إيران تجاه  في منطقة الخليج وما يجاورها.

ال تزال ترى هي األخرى بأن مجالها  قبل سقوط الشاه وبعد قيام الثورة اإليرانية التي العربي،الخليج 

 الحيوي يقع داخل المحيط العربي المجاور لها من الناحيتين المذهبية واإليديولوجية والجغرافية. 

في عالقات الصراع بين  من الناحية الجغرافية مفصال استراتيجياً  العربياعتبرت منطقة الخليج 

البحرية والجوية بين أوربا والشرق األوسط  الشرق والغرب، حيث تقع على محور طرق المواصالت

 لالتحادعن الحدود الجنوبية  وغرب أسيا وجنوب شرق أسيا، وال تبعد في الوقت نفسه كثيراً 
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وبالتالي  الهندي،المياه الدافئة في المحيط  إلىالذي يفصله الخليج عن الوصول  ،السوفيتي سابقاً 

 اإلفريقي.بحر العرب والقرن  إلىإمكانية وصوله 

 بناء على الموقع االستراتيجي للخليج العربي، لم توجد دولة حاولت أن تكون لها سيادة عالمية،

 فعبرإال واهتمت بالخليج العربي، نظرا لكون خصوصية الموقع جعلته بمثابة قلب الشرق األوسط، 

وعبر  األسود،البحر  إلىالبحر المتوسط، وعبر دجلة وتركيا نصل  إلىالفرات نستطيع الوصول 

 . وأفغانستانبحر الخزر، ثم روسيا  إلى إيران

وبحكم الموقع االستراتيجي للخليج العربي أصبحت هناك أهمية عسكرية لمنطقة الجزيرة العربية 

 الحيوية. هذااستغلتها القوى الدولية واإلقليمية إلقامة قواعدها العسكرية والبحرية لتأمين مصالحها 

نظرًا لقربها من بؤر الصراعات الدولية  المنطقة،لعسكرية القابعة في مياه فضاًل عن األساطيل ا

وبالذات ما يخص  والعسكرية،واإلقليمية كالوضع في العراق واإلشراف على التطورات السياسية 

 اإلسرائيلي -والصراع العربي إيران،الجهد األمريكي لمراقبة البرنامج التسليحي التقليدي والنووي في 

الباكستاني . وكذا قربها من المحيط الهندي ومن الدول المستقلة في جنوب  - والصراع الهندي

ربط أمنه بأمن القوى  إلىأدى  كبرى، مماكل ذلك جعل لدول الجزيرة والخليج العربي أهمية  روسيا.

مي في الخارجية التي ترى أن المحافظة على مصالحها في المنطقة هو امتداد مباشر ألمنها القو 

 تجلياته الداخلية والخارجية.

جعلت المنطقة محل أطماع عديد الدول والقوى اإلقليمية  واالستراتيجيةالجغرافية  المميزاتإّن 

أن أهمية منطقة الخليج العربي بدأت تتصاعد بشكل أكبر تزامنا مع جملة التطورات  والدولية. حيث

والتي تبوأت مركز  الرأسمالي،ية على قمة الهرم أبرزها صعود الواليات المتحدة األمريك الدولية،

دخول النفط العربي األكثر تمركزا في بلدان الخليج العربية مرحلة  إلىإضافة  االمبريالية،الزعامة 
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البلدان الصناعية في أوربا، الواليات المتحدة األمريكية اليابان  إلىاإلنتاج والتسويق، وبشكل خاص 

 الخليج،في مضمار عالقاتها مع دول  وسواها. ولم تلبث الواليات المتحدة أن سجلت سبقا دولياً 

 أمريكية قائمة على التفرد والسيطرة. استراتيجيةحيث أتت هذه العالقة في إطار 
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 الرابعالفصل 
 على أمن الخليج العربيمز إغالق مضيق هر  أثر

تتركز معظم مناطق انتاج النفط في العالم بالقرب من المضايق البحرية، لذلك فهي تشكل 

مدادات العالم والدول الصناعية تحديدًا بالطاقة وكثيرًا ما يتسبب ذلك في نشوب صراعات منافذ إل

مصالحها للتوقف في حالة بين الدول المهيمنة على هذه الممرات البحرية لضمان عدم تعرض 

 السيطرة عليها.

قليمي مهم  ولذلك يعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، وقد قام بدور دولي وا 

فيه وقتها خاضعة لمعاهدات دولية، بل  المالحةمنذ القدم فقد أسهم بتطوير التجارة الدولية ولم تكن 

روطًا على السفن طالما أن مرورها يكون سريعًا كانت تخضع لنظام الترانزيت الذي ال يفرض ش

ومن دون توقف، فهو يمثل عنق زجاجة في مدخل الخليج العربي والمنفذ الوحيد للدول العربية 

المملكة العربية السعودية واالمارات العربية المتحدة وسلطنة  باستثناءالمطلة على الخليج العربي 

 (.265: 2:62)محمد، عمان

المضيق مشكلة استراتيجية لها تأثير في إمدادات النفط العالمية وفي  إغالقديد وتعد عملية ته

اقتصاد الدول المصدرة والمستوردة له مما يسبب خلق أزمات اقتصادية ناجمة عن قلة العرض في 

كميات النفط وتأخر وصولها، فضاًل عن ارتفاع أسعار النفط الذي يشكل مشكلة كبيرة للدول 

وللدول المنتجة من حيث توفير الكميات الالزمة له، وعليه سيتم من خالل هذا  المستوردة للنفط

المبحث بيان آثار التهديد إغالق المضيق وهل سيتعرض أمن الطاقة العالمي للمخاطر في حال 

إغالقه، واإلجابة على سؤال هل توجد ممرات آمنة لنقل النفط بعيدًا عن مضيق هرمز، ووضع 
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ن الخليج العربي في ظل المتغيرات الدولية واإلقليمية، وذلك على النحو تصورات مستقبلية ألم

 اآلتي:

 على أمن الخليج العربي.لتهديد اإليراني بإغالق مضيق هرمز أثر االمبحث األول: 

 .المبحث الثاني: التصورات المستقبلية لمضيق هرمز والخليج العربي

 المبحث األول
 زالتهديد اإليراني بإغالق مضيق هرم

من خالل البعد الجيواستراتيجي لمضيق هرمز وأهميته لدول الخليج العربية بقي المضيق رهنًا 

استراتيجيًا بين الدول الكبرى، وسيبقى االهتمام الدولي بأمن وسالمة المالحة في المضيق مستمرًا 

طلب  ما دام الطلب العالمي على نفط الخليج مستمرًا وبدون أي تناقص مقابل ذلك لن يتضاءل

للبضائع واألسلحة من األسواق العالمية عبر هذا المضيق، لكونه بوابة الخليج  العربيةدول الخليج 

)سلمى  العربي، وقد تترجم هذا االهتمام الدولي بتكثيف تواجد الدول الكبرى العسكري والسياسي فيه

 (.662: 2:62محمد،

ة تصعيد الصراع المباشر بين لكن في المقابل من الممكن اغالق المضيق وبسهولة في حال

جانب التهديدات اإليرانية المستمرة بشأن إعالق المضيق، وهذه التهديدات اإليرانية  إلىالدول،  تلك

إلغالق مضيق هرمز له تداعياته وآثاره الخطيرة على الخليج العربي بشكل خاص، ومن خالل هذا 

لناجمة عن إغالق مضيق هرمز من قبل المبحث سيتم بحث طبيعة التهديدات اإليرانية واآلثار ا

 إيران، وذلك على النحو اآلتي:

 .المطلب األول: طبيعة التهديدات اإليرانية بإغالق مضيق هرمز

 على أمن الخليجالمطلب الثاني: آثر إغالق مضيق هرمز 
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 المطلب األول
 طبيعة التهديدات اإليرانية بإغالق مضيق هرمز

 من الكثير اإليرانية اإلسالمية الثورة بعد ظهر الذي اإليراني السياسي النظام طبيعة طرحت

 منطقة في اإليرانية اإلقليمية السياسة طرحت حيث اإليرانية، الخارجية السياسة حول التساؤالت

 حول التساؤالت من الكثير العربي الشأن في والالمحدود الكبير والتدخل عام، بشكل األوسط الشرق

 في األمريكية المصالح على العربي الشأن في اإليراني التدخل أثر ومدى ،االستراتيجية هذه مستقبل

 والعشرون الحادي القرن في العربية المنطقة في المتزايد اإليراني النفوذ ظل في خاصة المنطقة،

 .(662: :2:6)الجنابي،

كانت وما زالت مسرحًا لتفاعالت القوى اإلقليمية والدولية،  األوسط الشرقإذ أن منطقة 

دول المنطقة وعالقاتها، خاصة في القرن  علىوتضارب مصالحها، وتعقد تحالفاتها، فانعكس ذلك 

طالت كيانات عديدة، بسبب صراع  استراتيجيةالحالي، حيث شهدت المنطقة تحوالت وتغيرات 

ية، لهذا وضع صانع القرار اإليراني سياسة إقليمية خاصة في األدوار بين القوى اإلقليمية والدول

وأمنيًا  اقتصادياللمنطقة  االستراتيجيةالمنطقة عبر المراحل التاريخية المختلفة، وذلك نظرًا لألهمية 

بالنسبة إليران، حيث تباين التفاعل اإليراني في منطقة الشرق األوسط بين التعاون والصراع، 

سياسة الخارجية اإليرانية تجاه المنطقة العربية تغيرت بعد الثورة اإلسالمية خاصة أن توجهات ال

ونجاحها، إذ أصبح هناك تركيز أكثر من صانع القرار في إيران على المنطقة، بعد أن أصبحت 

تشهد المنطقة مشاريع دولية متعاقبة وتحوالت متتالية إيران ليست بمنأى عنها، خاصة بعد أحداث 

، والتي كان لها تداعيات على العالم بشكل عام، وعلى منطقة الشرق األوسط 9118أيلول  88

م، وتوالي المشاريع 9112أفغانستان، والعراق في عام  احتاللبشكل خاص، والتي نتج عنها 
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األمريكية في المنطقة )مشروع الشرق األوسط الكبير(، وتخوف إيران من أن تكون هدفًا لسياسة 

منطقة الشرق األوسط، خاصة وأن إيران وصفت بدول محور الشر في  يفاألمريكية الجديدة 

 .(Kenneth,2017: 88) المنطقة من قبل الرئاسة األمريكية

 لتحقيق اإلسالمية، دولتهم وبناء المنطقة، في مشروعهم لتنفيذ بجدية إيران قادة سعى لذلك

 وطموحات التوسع برغبة أو القومي األمن بدواعي أو بالعقيدة المشروع هذا ارتبط سواء مشروعها

 مكتسباً  حقاً  إيران تراه إقليمي دور انتزاع هو المشروع ذلك من المقصودة فالغاية اإلقليمية، السلطة

 إيران فانتهجت المنطقة، في األمريكية المتحدة الواليات رأسها وعلى الغربية القوى ومواجهة لها،

 قضايا مؤثرة على إقليمية كقوة نفسها وفرض المنطقة، في نفوذها توسيع على تقوم إقليمية سياسة

لّ  أولت كما المنطقة،  خاصة ،اإلقليم خارج من التدخالت أو التهديدات مواجهة في عنايتها ج 

 .(2:2: 2:63)النفيسي، المنطقة في األمريكية التدخالت

مؤثرة من خالل  يةإقليمفي تنفيذ سياستها وتأكيد نفسها في المنطقة بأنها قوة  إيران انتهجت كما

تطويرها وسعيها المتالك سالح نووي، لذلك فرضت عليها العديد من العقوبات االقتصادية من قبل 

استخدام تهديد إغالق مضيق هرمز كأداة ضغط على دول  إلىقوى الغرب، لذلك كانت تلجأ إيران 

 ي تطوير سالحها النوويالعالم من أجل المنارة لرفع العقوبات عنها، ولكسب مزيد من الوقت ف

 .(52: 2:61)السامرائي،

بإغالق المضيق في ضوء أهميته االستراتيجية لدوره في التأثير على  اإليرانييأتي التهديد 

التجارة العالمية، خاصة تجارة النفط، حيث يقع في الخليج العربي فاصاًل بين مياه الخليج العربي 

من جهة، ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، فالمضيق هو نقطة 

ج العربي، وهو المنفذ البحري الوحيد للعراق والكويت والبحرين وقطر. الدخول والخروج من الخلي



    11 
 

 

وتطل عليه من الشمال إيران ومن الجنوب سلطنة عمان، ويعد المضيق في نظر القانون الدولي 

 (.:22: 2:62)محمد، جزءًا من أعالي البحار

الخاصة بالدولة وتنظر دائمًا إيران لسيطرتها على المضيق كأحد أشكال المقدرات القومية  

 الموقعان  إلىوالتي تسعى لتوظيفها لتحقيق أهداف سياستها الخارجية، حيث تشير النظرية 

الجغرافي كأحد أشكال المقدرات القومية له تأثيره على السياسة الخارجية، والمقدرات القومية هي 

)محمد  ر التكنولوجيحجم الموارد الطبيعية والبشرية للدولة مضافًا إليها مستوى التحديث التطو 

 (.261: 2:62سلمى،

، ففرص ةمن مقدرات قومية، على سياستها الخارجي المختلفةهناك تأثيرًا لما تمتلكه الدول 

فشل السياسة الخارجية لدولة ما ترتبط بعدة عوامل من بينها المقدرات المتاحة لتلك  أونجاح 

تأثير على قدرة األخيرة على إتباع سياسة الدولة، فتوافر المقدرات القومية لدولة ما من شأنه ال

خارجية نشطة، ولتحديد سياستها الداخلية والخارجية من خالل تحديد البدائل المتاحة أمام صانع 

قرار السياسة الخارجية والتي عليها االختيار فيما بينها، وكذلك مواجهة مشكالتها الداخلية 

 (.263 :2:63)السعيدي، والخارجية بطريقة أكثر فعالية

القومية هي التي تحدد الوضع النسبي للدول في إطار النظام  المقدراتذلك أن  إلىيضاف 

تأثير المقدرات على الصراع  إلىالدولي، وتوزيع المقدرات هو الذي يحدد هيكل هذا النظام، إضافة 

 (.222: 2:62)محمد، والتعاون الدوليين

السياسة الخارجية ليس حتميًا، فهناك بعض  لكن، تأثير المقدرات القومية على تحقيق أهداف

نفوذ في مجال السياسة الخارجية، في  إلىالقيود التي قد تحول دون ترجمة المقدرات القومية 

دراك االخرين لتوافر  مقدمتها اإلدراك، ويقصد بذلك إدراك الدولة لحجم قوتها الحقيقي دون مبالغة وا 
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ر عدم تأثر سوق النفط العالمي بالتهديدات اإليرانية، النفوذ لدى تلك الدولة، وهذا العنصر يفس

ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير كما كان متوقعًا، فسوق النفط هو سوق خاص  إلىفاألخيرة لم تؤٍد 

ال تحكمه اعتبارات العرض والطلب في األمد القصير بقدر ما تحكمه االعتبارات الخاصة 

ي حين أن العرض والطلب يكون تأثيره على سوق النفط في بالشائعات والتوترات السياسية وغيرها ف

األمد الطويل، لكن التهديد اإليراني مجرد شكل من أشكال استعراض القوة وأن القيادة اإليرانية لن 

تقدم على خطوة من شأنها تهديد مصير الثورة اإلسالمية، فالتهديد اإليراني هو تهديد نفسي في 

النفط العالمي يتأثر بالشائعات أكثر منه بالعرض والطلب في األمد  ضوء إدراكها وتوقعها أن سوق

 (.265: 2:63)محمد سلمى، القصير

ي ضاف لذلك ان القوة عالقة نسبية ومتبادلة فقد تستطيع الدولة ممارسة القوة تجاه دولة ما وقد 

يمكن للدولة أن  ال يمكنها ذلك تجاه دولة أخرى، كما أن القوة ترتبط بالقضية موضع االهتمام، إذ

تمارس القوة تجاه قضية معينة وقد ال تستطيع ذات الدولة ممارسة القوة تجاه قضية أخرى، ما أنه 

يرتبط بالوقت ففي فترة ما يمكن لدولة ما استخدام القوة وفي وقت آخر ال يمكنها ذلك، نسبية عالقة 

دامها على خطوة إغالق المضيق القوة تفسر عدم إقدام إيران على هذه الخطوة فإيران تدرك أن إق

، ورغم التهديد والوعيد اإليراني كبيرستشكل نقطة حرب في المنطقة سيتضرر منها إيران بشكل 

 2009، )العذارى طوال الوقت فهي ال ترغب في الوقت الحالي في إشعال حرب في المنطقة

2:5.) 

أحد المعوقات التي تعوق إيران عن تنفيذ تهديدها، فتأثير  يشكلكما أن السياق المحيط 

الخصائص القومية على السياسة الخارجية هو تأثير نسبي يتوقف على الخصائص القومية للدول 

نما  األخرى، فإيران تدرك جيدًا أن سوق النفط العالمي ال يعاني من نقص في الوقت الحالي وا 
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لمملكة العربية السعودية يمكنها استخدامها لتحل محل يعاني من وفرة وأن هناك فائض لدى ا

الصادرات اإليرانية إذا ما توقفت بشكل كامل، مثلما حدث في األزمة الليبية األخيرة، فالصادرات 

( مليون برميل يوميًا، وتعلن المملكة أن لديها قدرة فائضة تبلغ 2.2اإليرانية من النفط تبلغ حوالي )

يوميًا، لذلك نجد أن السعودية على مدار العقود الماضية لعبت دورًا محوريًا ( مليون برميل 2حوال )

في استقرار سوق الطاقة العالمي من خالل دورها في موازنة العرض والطلب العالمي باستخدام 

ذا ما واجه سوق النفط العالمي أي نقص ستتحرك المملكة  لسد العربية السعودية قدرتها الفائضة، وا 

 ن عدم ارتفاع األسعار وعدم تضرر االقتصاديات الغربية، وهذا ما تدركه إيرانالعجز لضما

 (.37: 2:63)الربيعي،

 التفكيرلكن رغم وجود عوامل عديدة تعوق إيران عن تنفيذ تهديداتها إال أن دول المنطقة عليها 

عدم جدية التهديدات جديًا في البدائل األخرى المطروحة حاليًا لنقل النفط، وعدم التعويل كثيرًا على 

: 2:62)محمد، اإليرانية، فإيران إذا ما واجهت تهديدًا خطيرًا ألمنها ستلجأ بالفعل لتنفيذ تهديداتها

23:.) 

حيث هدد المسؤولون اإليرانيون بإغالق مضيق هرمز في وجه المالحة الدولية في العديد من 

ينيات، وكان للتهديدات اإليرانية ردود فعل العراقية في الثمان –األوقات خاصة أبان الحرب اإليرانية 

عنيفة عبرت عن القلق واالهتمام الشديدين بهذا المرفأ البحري الدولي الذي ال غنى عنه للمالحة 

في الخليج العربي، واليوم وفي ظل األزمات الكثيرة المحتدمة في المنطقة، وخصوصًا األزمة 

ورقة مهمة في لعبة المناورات السياسية النفطية النووية بين إيران والغرب، تبرز قضية مضيق ك

 .(6:2: 2:66)إبراهيم، واالستراتيجية
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كما أنه من الناحيتين النظرية والعملية تكتسب التهديدات اإليرانية بإغالق مضيق هرمز أهمية 

وناقالت النفط تمر بالقرب من األراضي اإليرانية والجزر التي  الشحناستراتيجية كبرى، فطرق 

موسى( وكذلك قواعدها البحرية  الصغرى، وأبو وطنب الكبرى،طر عليها في الخليج )طنب تسي

 الكبرى المنتشرة بمدخل الخليج وهذا يجعلها في موضع مثالي إلعاقة مرور السفن بالمضيق.

 المطلب الثاني
 على أمن الخليج العربي ثر إغالق مضيق هرمزأ

هرمز على أمن الخليج العربي سيقوم الباحث بتناول مفهوم أمن  مضيقلتناول أثر إغالق 

 :اآلتيينالخليج العربي ومن ثم أثر إغالق مضيق هرمز عليه وذلك من خالل الفرعين 

 المفاهيم المختلفة ألمن الخليج العربي: الفرع األول

أهميتها بعد  ازدادتيعّد األمن الخليجي مسألة سياسية مطروحة في جميع المراحل التاريخية، 

األمريكي للعراق، والتوسع اإليراني في دول  االحتاللالنفط، وأصبحت أكثر جدية بعد  اكتشاف

المنطقة، وعليه ومن خالل هذا المطلب سنسلط الضوء على مفهوم أمن الخليج من خالل وجهات 

يران ودول الخليج العربي كما يلي:  نظر أمريكا وا 

 في منطقة الخليج العربيلألمن  األمريكيةالرؤية أوالا: 

القطب األهم في النظام الدولي الحالي مرتكزة على قوة  األمريكيةتعّد الواليات المتحدة 

اإلقليمية والعالمية، ومن ضمنها  المجتمعاتعسكرية هائلة فارضًة نفسها على معظم  اقتصادية

الوطن العربي بشكل عام ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص؛ التي تشكل عنوانًا رئيسيًا في رسم 

، إذ ال يوجد إقليم في العالم ال تلعب الواليات المتحدة األمريكية فيه األمريكيةالسياسية الخارجية 
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، ومن هنا تبرز االقتصادية االستراتيجيةعًا لألهمية دورًا مهمًا، مع تفاوت في التدخل والتأثير تب

 منطقة الخليج العربي على رأس األولويات في سياستها الخارجية.

 : (6:5: 2:66)إبراهيم، الحالية لمنطقة الخليج بما يلي ةالبيئتوصف  -

بين القوى المحلية والتي طبقها على نحو نسبي في العقدين  االستراتيجيغياب التوازن  أوالا:

يران، والذي انتهى بعد الغزو  العشرينالسابع والثامن من القرن  المتمثل بالتوازن بين العراق وا 

 األميركي على العراق، بحيث تالشت القوة العراقية التي كانت تعبر قوة موازنة للقوة اإليرانية.

العديد من الدول في منطقة الخليج العربي، وبروز العديد من النزاعات  بينزيادة التوتر  ثانياا:

 والتي أساسها تاريخي وال تزال قائمة.

تظهر معالم البيئة األمنية في الخليج من خالل سباق التسلح غير المعلن بين إيران  ثالثاا:

منية بالحضور العسكري التعاون لدول الخليج العربي، وتتجسد معالم البيئة األ مجلسوبعض أقطار 

 نفوذها. واحتواءاألميركي المتقدم كمًا ونوعًا والذي يراد منه موازنة القوة اإليرانية 

تعتمد البيئة األمنية لمنطقة الخليج العربي على عاملين رئيسيين؛ األول داخلي يتمثل  رابعاا:

بحضورها  تمثلهاألمريكية وما  بتدخل إيران في المنطقة، والثاني خارجي يتمثل في الواليات المتحدة

 (.markus, 2008: 12) وتواجدها العسكري في المنطقة

يصنف صانعو السياسة الخارجية األمريكية منطقة الخليج العربي بأنها تشكل مجموعة من و 

والسياسية واالقتصادية للواليات المتحدة األمريكية وأن لها دورًا حيويًا وفاعاًل  االستراتيجيةالمصالح 

)لودنج،  تتفاعل مع الظروف وتغيرها أوفي تأمين مصالحها، لذلك فأهدافها محددة وثابتة، تتأقلم 

2111 :48). 
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الجمهوري  وتتمتع السياسة األمريكية ودورها في أمن الخليج بتأييد كبير من الحزبين الرئيسين

والديمقراطي؛ إذ تعلن الواليات المتحدة األمريكية في سياستها في منطقة الخليج العربي، أنها تهدف 

 واالزدهارمحاربة اإلرهاب وتأمين الحرية والديمقراطية  لشعوب المنطقة، وضمان الرخاء  إلى

ة حفظ أمن إسرائيل، لها، ولكن يبقى الهدف الحقيقي لسياسة األمن القومي األمريكي واالستقرار

مداداته وطرق نقله  إذ  األمريكية، االقتصاديةعاماًل أساسيًا فاعاًل في البنية  واعتبارهوتأمين النفط وا 

يعّد ضمان أمن إسرائيل من العوامل الرئيسة واألسس المتينة في بنية السياسة الخارجية األمريكية، 

ة إلسرائيل، أما العامل الثاني للسياسة الخارجية فالواليات المتحدة األمريكية تضع المصالح األمني

في تحديد المصالح األمريكية،  استراتيجيفي الخليج العربي فهو النفط لما له من دور  األمريكية

وأي تغيير طويل األجل في سوق النفط الدولية سيكون له أثر عميق في الدور األمني للواليات 

 .(3markus, 2008: 1) المتحدة األمريكية في منطقة الخليج العربي

ثالثة في منطقة الخليج على  االستراتيجية سياستهاكما ترتكز الواليات المتحدة األمريكية في 

 :(44: 2111)لودنج،  عوامل رئيسة

الضخمة من النفط في الخليج  واالحتياطاتإستراتيجية لنفط الخليج،  -األهمية الجيو أوالا:

خصوصًا في المملكة العربية السعودية، الكويت، واإلمارات العربية المتحدة األمريكية، باإلضافة 

يران إلى  .(markus, 2008: 14)العراق وا 

، إذ أن نفط الخليج واستخراجهالخليج  نفطالتكاليف المنخفضة نسبيًا لعمليات صيانة  ثانياا:

للواليات المتحدة واحٌد من المصالح األمريكية الرئيسة لعدة عقود قادمة، كما أن أمن الخليج بالنسبة 

من منابع النفط وخطوط إمداده في األساس، وهو مفهوم متغير بحسب التهديدات أهو  األمريكية

السوفيتي، ومن  االتحادالتي كانت تراها الواليات المتحدة األمريكية، فتارة تمثلت هذه التهديدات في 
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ثم في العراق، وأخيرًا في الجمهورية اإليرانية، إذ بنت الواليات المتحدة األمريكية سياستها في 

؛ وهو مبدأ الحرب بالنهاية 1411منطقة الخليج العربي على مبدأ ريتشارد نيكسون بداية عام 

)وذلك بعد الهزيمة األمريكية في فيتنام( ويقوم هذا المبدأ على مهمة الحفاظ على المصالح 

ة بعض القوى اإلقليمية المؤيدة والمرتبطة بالمصالح والسياسات الغربية في المنطق إلىاألمريكية 

 .(44: 2111)لودنج،  وذلك عبر دعمها عسكرياً 

ترجم هذا المبدأ في منطقة الخليج العربي بسياسة " الدعامتين المتساندتين" وهو يعني توزيع 

تقوية إيران عسكريًا ومكنتها من  إلىعملية الدفاع عن الخليج العربي بين إيران والسعودية، فعمدت 

السعودية فدعمها كان معتمدًا على  إلىالمنطقة، أما بالنسبة أن تصبح القوة اإلقليمية األولى في 

توسيع النفوذ السياسي والمالي لها في الخليج العربي وشمال إفريقيا والشرق األوسط، ولكن مبدأ 

 1413نيكسون تعرض فيما بعد في شقه المتعلق بأمن الخليج العربي  لنكسات متتالية أبرزها عام 

ي عن الغرب، ثم كانت الضربة القوية بسقوط شاه إيران من كونها أداة تاريخ إعالن الحظر النفط

 . (41: 1448)هويدي، في الخليج العربي للمطالبة بدور مستقل وفعال في النسيج األمني الخليجي

 الرؤية اإليرانية لمفهوم آمن الخليجثانياا: 

إيران بمفهوم األمن اإلقليمي للخليج العربي لفترة طويلة، إذ أنها فكرة طالبت إيران  اهتمت

إقامة  إلىمباشرة، وتدعو  1411البريطاني من المنطقة العربية عام  االنسحاببتطبيقها بعد 

ترتيبات أمنية بين الدول المطلة على الخليج العربي ومضيق هرمز فيما بينها، إذ كانت الفكرة 

يه للواليات المتحدة األمريكية بسب طبيعة حكم الشاه المؤيد للغرب آنذاك، إال أنه بعد انتصار موات

الثورة اإلسالمية أصبحت الفكرة مرفوضه من قبل الواليات المتحدة األمريكية بسبب عداء النظام 

 .(42: 1448)هويدي، إبعادها عن إمكانية التدخل في الخليج العربي إلىلها، وكذلك ألنها تؤدي 
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ووفق المفهوم اإليراني ألمن الخليج العربي فإن التدخل الخارجي والوجود الغربي في    

الثورة اإلسالمية اإليرانية فرض شاه إيران  انتصارالمنطقة يمثالن التهديد الرئيسي لهذا األمن، قبل 

إلسالمية اإليرانية نفسه كقوة بديلة عن الوجود األجنبي في المنطقة، وبعد سقوطه رأت الجمهورية ا

األوروبي نموذجًا بهذا  االتحادأن أمن الخليج يجب أن يكون من مسؤولية دولة، وأخذت 

والترتيبات األمنية التي ت عقد بين دول الخليج العربي  االتفاقاتالخصوص، وعليه فإن إيران ترفض 

ن أمن دول وسط آسيا، ودول خارجية، كما أن المفهوم اإليراني ألمن المنطقة يربط أمن الخليج م

 إذ إّن إيران تعتبر نفسها الرابط والموازن بين طرفي األمن في الخليج العربي ودول وسط آسيا

(Markus, 2008: 14.) 

ومثلت منطقة الخليج العربي المجال الحيوي للجيوبوليتكا اإليرانية وفق المفهوم األمني 

للعالقات العربية اإليرانية التي قامت إيران بجهود قوية من أجل  االختباراإليراني، إذ تمثل منطقة 

تنميتها بين مختلف دول المنطقة؛ بما فيها العراق على قاعدة واضحه مفادها؛ أن األمن اإلقليمي 

في منطقة الخليج يرتكز على هذا التعاون، وعلى إبعاد أي تدخل خارجي خصوصًا الواليات 

من جوارها، وقد تفاقم هذا  واستقرارهاتبر إيران أكثر الدول قلقًا على أمنها المتحدة األمريكية، إذ  تع

أمريكي عند حدودها الشرقية  احتاللالقلق في السنوات الماضية خصوصًا عندما وجدت نفسها أما 

 .(111: 2111ج، )لودن مع أفغانستان وآخر في العراق حيث حدودها الجنوبية

 بي لألمن في المنطقةمفهوم دول الخليج العر ثالثاا: 

يتألف  إيران، والغربالعراق والشرق تمثله  يمثلهثالثة أقسام، الشمال  إلىي قسم الخليج العربي 

 .ما يعرف بدول الداخل الخليجي أومن الدول الست الم شكلة لمجلس التعاون للخليج العربي، 



    14 
 

 

إقليم واحد وتسعى  إلىويعرف األمن اإلقليمي بأنه " سياسية مجموعة من الدول، تنتمي 

للدخول في تنظيم وتعاون عسكري أمني لدول اإلقليم، لمنع أية قوة أجنبية من التدخل في هذا 

اإلقليم على قاعدة التنسيق والتكامل األمني والعسكري على جبهاتها الداخلية، ويعمل هذا النظام 

دفع نحو دمج اإلرادات على دفع األخطار والتهديدات الخارجية عن الدول المنضوية داخله، وي

وتقوية المصالح المشتركة فيما بين دوله ويكفل امن واستقرار هذه الدول ضمن نطاق إقليمي 

 .(42: 1448)هويدي، محدد"

خارجي  أووعليه أن األمن اإلقليمي للمنطقة له ب عدان؛ محلي يتمثل في تكوين إرادته؛ ودولي 

ستمرار، وتنظر ي فعاليته وقدرته على النجاح واالسمًا ف)خارج حدود اإلقليم( يشكل عاماًل مؤثرًا وحا

تأمين الممرات  إلىأمن الخليج العربي من زاوية أمنها كدول، باإلضافة  إلىدول الخليج العربي 

مز بالدرجة األولى لما المائية التي تعتبر الشريان الحيوي لنقل البترول؛ أي تأمين أمن مضيق هر 

الحصول على ضمانات تطالب دول الخليج العربي بإشراك الجماعة  قتصادية، ومن أجلاله أهمية 

 .الدولية ودول الخليج العربي في ذلك

ويرى الباحث أن لكل جهة )الواليات المتحدة األمريكية، دول الخليج، إيران( رؤية مختلفة 

لمفهوم، ومستقلة لمفهوم أمن الخليج العربي، وذلك تبعًا للمتغيرات التي تؤثر على تحديد ذلك ا

الخليج العربي بأنها الحارسة  إلىأمن الخليج العربي، فإيران تنظر  إلىوالمصالح التي تحكم النظر 

عتماد على اية أمن الخليج العربي، وذلك باالعليه، وأنه القوى العظمى التي من مسؤوليتها حم

 إلىقليمية، إضافة مجموعة مبررات تستند فيها لذلك، هو قوتها العسكرية والنووية، ومكانتها اإل

الخليج الفارسي، كما  إلىسمه ألخليج العربي، وأن تنادي بتغيير بحقوقها التاريخية في ا ادعاءاتها

ستراتيجية ترى اي أيضًا يحكمه عدة عوامل ومصالح أن المفهوم األمريكي ألمن الخليج العرب
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النفط في الخليج العربي كونه  قتصادية وتأمينضرورة تحقيقها، أولها المصالح االواشنطن أنه من ال

يران، االمصالحها  إلىيحتوي على أهم الممرات المائية الدولية، إضافة  ستراتيجية مع دول الخليج وا 

إذ تحاول واشطن التوفيق بينهما من خالل حفاظها على أمن الخليج العربي وسياستها في ذلك، أما 

ختالفًا كليًا، كون دول الخليج اعربي يختلف اتجاه أمن الخليج ال دول الخليج العربي، فمنظورها

العربي هي ست دول يجمعها اإلقليم الجغرافي، الذي يعّد الخليج العربي وأمنه من مرتكزات األمن 

من خالل تأمين الممرات المائية لتصدير  االقتصاديأمنها  إلىالقومي لدى كل دولة، إضافة 

فط في و النفط، وهناك اعتماد كبير على النالنفط، خاصة وأن عصب االقتصاديات الخليجية ه

ن أي تهديدات ألمن الخليج العربي هو بمثابة تهديد مباشر ألمن أدول الخليج العربي، لذلك ب

 واقتصاد دول الخليج العربي الست.

 أثر أغالق مضيق هرمز على أمن الخليج العربي: الفرع الثاني

إن منطقة الخليج العربي تتصف بخصائص جغرافية تكاد تكون منفردة من حيث االعتبارات 

المعاصرة بكل ما تعنيه من قابلية على التوظيف  الدوليةالجغرافية وأهميتها في ظل المتغيرات 

وقدرة معينة على االستقطاب الدولي في ظل عالم تتحكم فيه أضواء الصراع ودوافع  االستراتيجي

 (.72: 2:63)الربيعي، رةالسيط

وقد هدد المسؤولون اإليرانيون بإغالق مضيق هرمز في وجه المالحة الدولية في العديد من 

فعل عنيفة عبرت عن القلق واالهتمام الشديدين بهذا  ردود اإليرانيةالمناسبات، وكانت للتهديدات 

الممر البحري الدولي الذي ال غنى عنه للمالحة في الخليج، واليوم وفي ظل األزمات الكثيرة 

وخصوصًا الزمة النووية بين إيران والغرب، وتبرز قضية مضيق هرمز كورقة مهمة في لعبة 

كبير للقوى الفاعلة المنطقة، الن إغالقه سينعكس  المناورات السياسية التي تسهم في خلق التباس
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عنه نتائج سلبية كثيرة، خاصة وأن األحداث في الخليج يمكن أن تتصاعد بسرعة وتخرج عن نطاق 

السيطرة، لذلك سيكون انعكاس خطير إلغالق هذا المضيق على مسألة تدفق النفط على األسواق 

 (.2:1: :2:6زونًا استراتيجيًا كافيًا)جاسم،العالمية، وال سيما الدول التي ال تمتلك مخ

وفي ظل هذا التوتر يجب أن تزداد االهتمام بالتهديدات اإليرانية بإغالق المضيق أمام المالحة 

حدوث أزمة عالمية في الطاقة، تكون تداعياتها خطيرة على  إلىالبحرية، والتي ستؤدي ال محالة 

عرقلة  أواالستمرار بالتهديد بإغالق مضيق هرمز  الدول المستهلكة للنفط، لكن في المجمل إن

سلبية إقليميًا على دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكن تلخيص أبرز  آثارالمالحة فيه له 

 هذه اآلثار على النحو اآلتي:

هو  األمريكي،نبين األهمية االستراتيجية لمنطقة الخليج العربي في اإلدراك االستراتيجي  :أوال

الصناعية فإنها تتمتع بأهمية نفطية تعتمد عليها الدول  الجغرافية، قيمتهاهذه المنطقة فضاًل عن 

من االحتياط النفطي العالمي. كما أنه يشكل نسبة  %12ة النفطي الخليجي يشكل نسب فاالحتياط

جي يشكل فإن النفط الخلي عليه،من حيث درجة االعتماد  العالمي. أمامن مجموع اإلنتاج  21%

من مجمل استيرادات اليابان  %52من مجمل استيرادات الدول الصناعية الغربية  %14نسبة 

وتظهر األهمية النفط العربي من  األمريكية.الواليات المتحدة  استيراداتمن مجمل  %:7النفط 

ة بحدود أن يرتفع استهالك الواليات المتحدة األمريكيخالل تنامي وتأثير االستهالك فمن المتوقع 

م/ب/ي( 22):2:6م/ب/ي( عام 73) إلى.  من المتوقع ايضًا قد يصل :2:6م/ب/ي( عام :2)

م/ب/ي( حيث يتساوى مع 22) إلىأما باقي دول العام قد يصل االستهالك النفطي  ،2:62بحلول 

عدا استحوذت منطقة الخليج العربي ) 2::2ففي عام  الغربية.استهالك المجموعة الصناعية 

حجم التبادل التجاري  الخارج بلغمن مجمل االستثمارات األمريكية في  %73على نسبة ( إيران
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)معدات تسليحية،  والذي هو في الحقيقة استيرادات خليجية من السلع األمريكية المنتجة إيران(عدا )

من مجموع استيرادات دول الخليج العربي )عدا إيران( من  %12خدمات، بضائع( بلغت نسبة 

 (1::66102)فهمي،  الواليات المتحدة األمريكية وغيرها

بعد أن طالبت الكويت من االتحاد السوفيتي  : إن مثل هذا الوضع يتطلب تتدخل دوليثانياا 

بالتدخل لحماية السفن الكويتية أال أن الواليات المتحدة األمريكية سارعت بالتدخل خوفًا من هيمنة 

اليات األمريكية  خالل انشاء تحالفات في اسيا منها انشاء معاهدة االتحاد السوفيتي وقد سارعت الو 

وفي اوروبا انشاء حلف شمالي االطلسي الناتو عام  6526في اليابان عام  األمن المتبادل

األمر سيؤثر في اقتصاديات دول العالم كافة ألنها ستعاني من  وهذا  (،:3402:6)فهمي،6575

وقد أكدت الواليات المتحدة  العربيتوقف امداد النفط من الخليج  ارتفاع أسعار النفط خاصة إذا ما

أن أي تعطيل لحركة المالحة بالمضيق سيكون خطأ أحمر وأن أي عمل عنف تقوم به إيران 

 (.236: 2:62)محمد سيكلفها ثمنًا باهضاً 

جعل المالحة غير آمنة فيه،  أوإذا ما اعتزمت إيران تنفيذ خطتها بإغالق مضيق هرمز  ثالثاا:

مما سيؤثر في دول الخليج السيما التي ليس لها منفذ غير مضيق هرمز )العراق والكويت وقطر 

 والبحرين(.

فعلى سبيل المثال من الدول األكثر تضررًا العراق، نجد أنه في ظل الحقيقة الجغرافية التي  

الحقيقة يتأثر بشكل حتمي بما سيطرأ على  لتلكأن العراق يعد من دول الخليج، فهو وفقًا  إلىتشير 

المشهد الخاص بمضيق هرمز من تطورات، على اعتبار أن العراق ووفقًا إلطاللته البحرية عبر 

محافظة البصرة يعتمد بشكل كبير على تصدير نفطه عبر الخليج ذاته ي جزء كبير من الصادرات 

 (.613: 2:66)جاسم، العراقية
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بات ضد إيران ينبغي ان تلتزم دول الخليج بسد النقص الذي يحصل في سوق أمام العقو  رابعاا:

عرض النفط وتكون بهذه الحالة دول الخليج موفقة بين تلبية الحاجة المحلية وتعويض النقص، 

على مخزونها االستراتيجي من النفط الذي يعد ورقة رابحة تستطيع  سينعكسوبالتأكيد هذا 

 (.232: 2:62)محمد، استها الخارجيةاستخدامه في التأثير في سي

استخدام زوارق سريعة وصواريخ وقذائف إلغراق السفن من  أوفي حال زرع األلغام  خامساا:

الدولي ألن ذلك يضر بمصالح الدول الكبرى، وبالنتيجة سيكون  التدخليستدعي  األمرقبل إيران، 

ت السيادية لدول الخليج العربي ألن أمن تواجد الدول الكبرى وقواتها في المنطقة سيؤثر على القرارا

 (.77: 2:63)الربيعي، الخليج سيكون بيد القوى الغربية التي ستؤمن الخليج ومرور شحنات النفط

القوة  إلىكما أن وجود الدول الغربية وعلى رأسها الواليات المتحدة التي تكون راغبة في اللجوء 

لذلك نتائج سلبية، حيث أن العمليات العسكرية  نفط عربي في المستقبل إذ سيكون حظرعند فرض 

الخطر، فضاًل عن االعتبارات القانونية والسياسية الدولية، ومن  إلىستعرض أمن الشحنات النفطية 

توقف نقل النفط عبر الخليج العربي ومضيق هرمز، لذلك  إلىالممكن أن يؤدي التدخل العسكري 

العسكري الغربي أكثر مما هي الحال مع حقول النفط حقوق النفط العربية ستكون هدفًا للتدخل 

يران تعد أي تدخل عسكري أجنبي عدواني في الخليج بأنه ذريعة للحرب وستقوم بزرع  اإليرانية، وا 

 (. 52: 2:66)هاشم، المضيق باأللغام

من المحتمل حدوث ما يسمى بحرب الناقالت: فالقيام بمضايقات تستهدف تجارة  سادساا:

بقائه مرتفعًا لصالح إيران من دون ان تسبب هذه النفط مما  يؤدي على رفع سعر النفط وا 

المضايقات إغالق كلي للمضيق، إذ يكون الهدف من المضايقات اإليرانية رفع رسوم التأمين 

وغيرها من تكاليف النقل البحري وزيادة أسعار النفط إللحاق الضرر بالغرب والتعويض عن 
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الحظر االقتصادي على إيران ووضع العالم أمام األمر الواقع ويعمل على  بسببالعائدات المفقودة 

 ارباك السوق العالمي من التخوف من غلق وعرقلة شحنات النفط عبر مضيق هرمز

 (.232: 2:62)محمد،

ومن خالل ما سبق يرى الباحث أن التهديدات اإليرانية بإغالق مضيق هرمز لها آثارها السلبية 

لسياسية واالقتصادية في منطقة الخليج العربي، خاصة في ظل التباين في شتى النواحي ا

 ، وبناًء على ما بينهما من تباين فكري وسياسي.واإليرانيوالخالفات بين الجانبين العربي 

كما يرى الباحث أن إيران استخدمت مضيق هرمز كورقة ضغط على الدول الكبرى في حال 

إغالق المضيق أمام عبور جميع  إلىه ددت بالحرب فإنها ستسعى  أوتعرضت لعقوبات اقتصادية 

السفن والناقالت النفطية والبوارج الحربية، مستعرضة قوتها الدفاعية العسكرية بمناورات على مياهه 

الحربية وكفاءة أسطولها الحربي المجهز، وقدرتها على تلغيم  وزوارقهاتبرز من خاللها تطور سفنها 

منع البوارج الكبرى من التقدم نحو أراضيها، مما ينعكس ذك سلبًا على أمن و  المضيقأعماق 

الخليج العربي، من خالل تزايد الوجود العسكري األمريكي والغربي في الخليج العربي، ألن 

وات الحربية قتصرفات إيران تلك تعطي الواليات المتحدة والقوى الغربية ذرائع إلرسال مزيد من ال

ج العربي بحجة الدفاع عن حرية المالحة وضمان سالمة مضيق هرمز وتأمين العسكرية للخلي

 الدول الصناعية.  إلىاالمدادات النفطية 
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 المبحث الثاني
 التصورات المستقبلية لمضيق هرمز والخليج العربي

انطالقا من الواقع ومن المتغيرات اإلقليمية والدولية يتصور امتداد أزمة مضيق هرمز بشكل 

، وأزمة أمن الخليج العربي بشكل عام، واستمرار الوضع الراهن في المنطقة على ما هو، خاص

الوضع الداخلي  أولجهة الملف النووي اإليراني،  أوسواء من جهة النفوذ األمريكي في المنطقة، 

 العالقات بين دول مجلس التعاون الخليجي.  أوفي إيران، 

ية الخليجية ومن أبرز تلك الخالفات كانت بين العراق كما أن الخالفات بين بعض الدول العرب

الدول العربية الخليجية األخرى والذي بلغ قمته في حرب الخليج الثانية وما أعقبه من أحداث  وبقية

ما زالت آثارها قائمة حتى اليوم، فضاًل عن ذلك هناك خالفات بدرجة أقل من بين دول خليجية 

ج العربي والمالحة فيه، خاصة إذا ما أذكت فتيلها واستغلتها دول أخرى قد تؤثر في استقرار الخلي

معادية لكل تقارب بين دول المنطقة وذلك لتحقيق مصالحها على حساب مصلحة المنطقة، لذلك 

فإن التوجه اليوم داخل المنطقة وبالذات دول مجلس التعاون في حل المشكالت بالطرق السلمية، 

 (.266: 2:66)جاسم، منطقة التهديداتوهو الطريق األمثل لتجنيب ال

على دول الخليج العربي والعراق أن تجد حاًل بدياًل لصادراتها  يتوجبفإنه  ذلك إلىإضافة 

النفطية غير مضيق هرمز، حتى ال يكون أداة تهديدية بيد إيران والقوى الغربية، وأداة ضغط على 

ق وحلول بديلة عن مضيق هرمز، وهذا ما الدول الخليجية العربية، ويكون ذلك من خالل إيجاد طر 

وضع سيناريوهات مستقبلية ألمن الخليج العربي في ضوء  إلىسيتم شرحه في هذا الفصل، إضافة 

 المتغيرات والمعطيات اإلقليمية، وذلك على النحو اآلتي:

 المطلب األول: الطرق البديلة لمضيق هرمز
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الخليج العربي في ظل التهديدات بإغالق مضيق المطلب الثاني: السيناريوهات المستقبلية ألمن 

 .هرمز

 المطلب األول
 الطرق البديلة لمضيق هرمز

الخليجي المصدرة للنفط خطة طوارئ لتطبيقها في حالة إغالق  التعاونتبنت دول مجلس 

بدائل عدة تتبعها دول الخليج العربي وبما فيها العراق لحماية  وهناكعرقلتها بالمضيق،  أوالمالحة 

صادراتها النفطية من الخطر اإليراني، الذي يهدد االقتصاد العالمي أجمع، وهذه البدائل والطرق 

هي على مستويين، األول على مستوى دول منظمة الخليج العربية، والثاني على مستوى العراق، 

 وسيتم شرحها على النحو اآلتي:

علزززى مسزززتوى دول مجلزززس الفزززرع األول: البزززدائل المفتوحزززة فزززي حالزززة إغزززالق مضزززيق هرمزززز 

 التعاون الخليجي

السعودية في مقدمة الدول الخليجية التي اهتمت بتوفير بدائل  العربيةكانت المملكة  

استراتيجية لنقل نفطها بعيدًا عن مضيق هرمز، على الرغم من تعدد موانئها البحرية شرقًا وغربًا 

مقارنًة بالدول الخليجية األخرى، وكانت البداية مع توجيه الملك عبد العزيز )مؤسس المملكة( 

لذي يربط المنطقة الشرقية من المملكة بساحل البحر المتوسط في مدينة بإنشاء خط التابالين ا

( مليون :62( كم وتكلفة قدرها )6117صيدا اللبنانية، مرورًا باألراضي السورية وذلك بطول )

م، عندما قامت 6514م، وظل يعمل حتى عام :652دوالر آنذاك، وانتهى العمل به فليًا عام 

 (.55: 2:66لجوالن السورية)هاشم،إسرائيل باحتالل مرتفعات ا
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قامت المملكة بإنشاء خطي  6552اإليرانية وتحديدًا عام -كما أنه وخالل الحرب العراقية

أنابيب شرق غرب اللذين يربطان المنطقة الشرقية بمدينة ينبع على ساحل البحر األحمر بطول 

المسال، وتمت توسعة  ( كلم وقد خصص أحدهما لنقل الزيت الخام واآلخر لنقل الغاز::62)

( مليون 7.2بعد حرب الكويت مع العراق لتبلغ الطاقة االستيعابية لهما ) 6552هذين لخطين عام 

، فضاًل برميل يومياً ( مليون 62.2برميل يوميًا، وتبلغ الطاقة التخزينية في مدينة ينبع ما يقارب )

 . (235: 2:62)محمد، عن القدرة على تخزين وتصدير الغاز المسال

وقد زادت أهمية الخطوط اليوم مع التهديدات اإليرانية بغلق المضيق، لكن هذه الخطوط  

تبقى بمفردها غير قادرة على الوفاء باحتياجات دول مجلس التعاون، ومعها العراق، في نقل 

صادراتها النفطية، وهو ما دفع هذه الدول للبحث عن بدائل جديدة لنقل هذه الصادرات النفطية، 

 ءت األفكار والمشروعات المستقبلية المقترحة، التي دخل بعضها حيز التنفيذ على النحو االتي: وجا

  أوالا: البدائل االستراتيجية عبر المملكة العربية السعودية:

 (:52-:5: 2:66)هاشم، وتتمثل هذه البدائل على النحو اآلتي

بحر العرب عبر األراضي اليمنية من خالل مد أنابيب لنقل النفط من حقل  إلىالوصول  -6

 أوساحل بحر العرب عبر األراضي اليمينة،  إلىالشيبة في الربع الخالي وغيره من الحقول 

انية واإلماراتية على أن تستفيد تلك الدول في المقابل من مد ذلك الخط عبر األراضي العم  

ساحل البحر  إلىخط أنابيب شرق غرب السعودية الذي ينقل صادرات تلك الدول النفطية 

 األحمر.

الدول  إلىقيام الخطوط المالحية العالمية بتفريخ حموالتها من السلع والمنتجات الواردة  -2

على طول البحر األحمر على أن يتم نقل البضائع برًا  الخليجية في موانئ المملكة الممتدة
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الشرق  إلىدول الخليج، فضاًل عن تزويد السفن بالوقود الالزم إلكمال رحالتها  إلىجوًا  أو

 الغرب. أو

المنافذ البرية حيث عملت المملكة العربية السعودية بإعادة فتح منافذ عديدة بين اإلمارات  -3

يختصر المسافة والوقت في نقل النفط، كما حاولت المملكة والمملكة والذي من شأنه أن 

 العربية السعودي استخدام مخزونها االستراتيجي النفطي في اليابان.

عملت المملكة على تفعيل خط أنابيب ينبع الذي يسير بموازاة البحر األحمر كخط بديل عن  -7

 يوميًا.ألف برميل نفط  :25هرمز، ويمكن ان يتم عن طريقة نقل  المرور ب

ميناء جيهان  إلىتفعيل خط انابيب العراق تركيا: الذي يربط بين شمال العراق وتركيا وصواًل  -5

على البحر المتوسط ولكنه توقف بسبب إغالق خط االنابيب االستراتيجي بين شمال العراق 

 وجنوبها.

 ثانياا: البدائل االستراتيجية عبر اإلمارات العربية المتحدة: 

ارات العربية بتفعيل خطوط عدة لمواجهة خطر إغالق مضيق هرمز وأيضًا فقد عملت اإلم

 لغرض تصدير كميات كبيرة من نفطها بعيدًا عن أي تهديد بإغالق مضيق هرمز، وهي كاآلتي:

خــــــط أنابيــــــب )حبشــــــان الفجيــــــرة( ويــــــربط بــــــين إمــــــارتي أبــــــو ظبــــــي ومينــــــاء الفجيــــــرة، بامتــــــداد  -1

ـــــدرها مـــــن :34 ـــــة ق ـــــة إنتاجي ـــــر، بطاق ـــــو مت ـــــنفط يوميـــــًا 6.5-6.2) كيل ـــــل مـــــن ال ـــــون برمي ( ملي

ــــــغ تكلفتــــــه نحــــــو  :4أي بإمكانيــــــة نقــــــل  مــــــن إنتــــــاج اإلمــــــارات عــــــن طريــــــق هــــــذا الخــــــط، وتبل

( مليــــــــــار دوالر وتملكــــــــــه شــــــــــركة االســــــــــتثمارات النفطيــــــــــة الدوليــــــــــة، وجعــــــــــل الموقــــــــــع 3:25)

االســــــتراتيجي المهــــــم لمينــــــاء الفجيــــــرة علــــــى خلــــــيج ع مــــــان والمطــــــل علــــــى بحــــــر العــــــرب، مــــــن 
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 المينــــاء أحــــد البــــدائل االســــتراتيجية لــــدول الخلــــيج لنقــــل صــــادراتها النفطيــــة وغيرهــــا مــــن المــــواد

  (.44: 2:62)النعاس،

كـــــم، يمكـــــن مـــــن خاللـــــه  ::6إنشـــــاء خـــــط انابيـــــب بـــــين امـــــارتي الشـــــارقة والفجيـــــرة بطـــــول     -2

 نقــــل الــــنفط بالســــفن مــــن مــــوانئ الــــدول المصــــدرة علــــى إمــــارة الشــــارقة حيــــث يــــتم تفريغــــه ونقلــــه

عبــــر األنابيــــب علــــى ســــاحل إمــــارة الفجيــــرة علــــى خلــــيج عمــــان، ومــــن ثــــم تحميلــــه مــــرة أخــــرى 

ــــى لــــى الشــــمال منهمــــا حيــــث المســــافة تكــــون  أوجهتــــه،  إل شــــق قنــــاة بــــين هــــاتين اإلمــــارتين وا 

 (. :27: 2:62)محمد، أقصر إذا كانت التضاريس تسمح بذلك

  ثالثاا: البدائل االستراتيجية عبر اليمن: 

وتتركز البدائل االستراتيجية لنقل الصادرات النفطية للدول الخليجية عبر اليمن من خالل مد 

خط أنابيب من حقول النفط السعودية على ميناء المكال في محافظة حضرموت، ويمتد األنبوب 

( كيلو متر من داخل حقول النفط والغاز في منطق الربع الخالي ::7( و):32مسافة تتراوح بين )

الشاطئ الجنوبي لليمن في حضرموت، وهذا المشروع يعد ربط إقليمي  إلىوب السعودية، جن

خليجي داخلي ينتهي بمنافذ استراتيجية على سواحل الدول المطلة على خليج عمان وبحر العرب، 

 وذلك من خالل طرق عدة وهي:

ــــــيج الطريــــــق األول بنقــــــل الــــــنفط الســــــعودي عبــــــر مينــــــاء الفجيــــــرة اإلمــــــاراتي المطــــــل علــــــ -6 ى خل

 عمان.

 الطريق الثاني: نقل النفط عبر خط السعودية مرورًا باإلمارات وصواًل سواحل ع مان. -2

 سواحل ع مان. إلىالطريق الثالث: نقل النفط عبر خط السعودية وصواًل  -3
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 اليمن. إلىالخطر الربع: خط السعودية مرورًا باإلمارات وصواًل  -7

 اليمن.-الخط الخامس: خط السعودية -2

ــــــتالخــــــط  -1 ــــــب الكوي ــــــيمن) -اإلمــــــارات -الســــــعودية-الســــــادس: خــــــط انابي  Gulfعمــــــان، ال

Research center,2010: 5.) 

 : البدائل المفتوحة لتصدير النفط العراقي في حالة إغالق مضيق هرمز ثانياا 

إن أكبر تداعيات إغالق مضيق هرمز ستكون من حصة العراق وذلك لضعف خط نقل النفط 

األمين، بجانب أن تمويل مازنة الدولة واستدامة الحياة تعتمد على عبر تركيا بسبب الوضع 

صادرات النفط، والخليج هو المنفذ الرئيسي لتصدير النفط العراقي، كما أن صادرات النفط العراقي 

تأتي أغلبها من خالل الحقوق الجنوبية )البصرة، العمارة، الناصرية( والتي تحتضن عدد من 

 (.225: 2:62)النعاس، ن الحقول الكبرى في العالمالحقول التي تعد من بي

وبفعل الحروب التي خاضها العراق وحالة الحصار التي فرضت عليه، لم يتم تكوير وتوسيع 

حتى تجديد شبكة الخطوط للنفط، إذ يمتلك العراق شبكة خطوط أنابيب معظمها داخلية، فيما يوجد 

بيض المتوسط، أحدهما يربط كركوك بميناء موانئ البحر األ إلىخط انابيب مزدوج للتصدير 

 طرابلس في لبنان إلىبانياس في سوريا  إلىجيهان التركي، والثاني يمتد من كركوك 

 (.61: 2:67)رمضاني،

وأمام هذه األخطار تتمثل البدائل االستراتيجية للنقل عبر األراضي العراقية في فتح منافذ  

ة والسورية واألردنية واللبنانية، إال أن هذه الخطوط جديدة لتصدير النفط عبر األراضي التركي

تصطدم بالعديد من المعوقات منها األوضاع غير المستقرة بين العراق ودول الخليج العربية من 
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ناحية، وبين العراق وتركيا من ناحية ثانية، وكذلك عدم استقرار األوضاع في سوريا في ظل الثورة 

ثالثة، وهو ما يجعل البدائل العراقية غير ذات جدوى على األقل الشعبية التي تشهدها، من ناحي 

 (.:25: 2:62)النعاس، في المرحلة الراهنة

 المطلب الثاني
  الخليج ألمن المستقبلية السيناريوهات

 أربعة المنطقة شهدت الماضي، القرن من السبعينات أوائل الخليجي اإلقليمي النظام نشأة منذ

 نظام لقلب ومحاوالت أهلية، وحروباً  سياسية، وصراعات محدودة مسلحة وصدامات دولية، حروب

 الخليج أمن تأثر إلى إضافة العربي، الخليج أمن على أثرت التي المتغيرات من ذلك وغير الحكم،

 مع وعالقاتها األمريكية المتحدة الواليات سياسة رأسها وعلى المنطقة، في الدولية بالسياسات العربي

 عوامل زيادة مواجهة هو الخليجي التعاون مجلس لتأسيس األساسي السبب أن حتى إيران،

 متنوعة لتهديدات عرضة الخليجي اإلقليمي النظام فأصبح المنطقة، في االستقرار عدم ومعدالت

 وتهديدات النووي، وبرنامجها اإليرانية السياسة أهمها النظام داخل من النابعة داخلية تهديدات منها

 وعالقاتها المنطقة في األمريكية السياسة رأسها على والتي والدولية، اإلقليمية بيئته من آتية خارجية

 .(675: 2:62العربي)الهياجنة، الخليج أمن على العالقات تلك وأثر إيران مع

 ألمــــــــن ســــــــيناريوهات مســــــــتقبلية تصــــــــور تحديــــــــد يمكــــــــن المتغيــــــــرات هــــــــذه إلــــــــى وبــــــــالنظر

 : التالي النحو على وذلك العربي، الخليج

 (الداخلية الجبهة وتعزيز معالجة) الذاتي : سيناريو األمناوالا 

مع  التعامل في العربي الخليج لدول الفرص من حزمة واإلقليمية المحلية التطورات مثلت

 عملية التطورات تلك أبرز ومن ملفات المنطقة وتعزيز عالقاتها بمحيطها وباألخص مع العراق،
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 نموذجاً ا عبد العزيز بن عبد اهلل الملك وفاة عقب السعودية العربية المملكة في السلطة انتقال

 جيل إلى األبناء جيل من الهادئ لالنتقال ومهدت إقليمية، عواصف إثارة دون الدبلوماسي للتحول

 .األمريكية الفكر مراكز تتوقعه كان كما داخلي صراع اندالع دون األحفاد

 "السعودية، الست الدول يضم الذي الخليجي التعاون مجلس تأسيس أن من الرغم فعلى 

 وذلك والدولية اإلقليمية والتحوالت العوامل نتيجة الكويت" عمان، قطر، البحرين، العربية، اإلمارات

 أن إال واستقرارها، الدول تلك أمن وحماية الحفاظ فيها يفترض آلية المجلس هذا يشكل أن بهدف

 قواتها على معتمدة بدورها العربي الخليج دول تضطلع أن تتطلب الحالية والتطورات األوضاع

 بينها فيما مشتركة دفاعية منظومة إنشاء على العمل خالل من وذلك األمن، تحقيق في الذاتية

 .(2:2: 2:62)البستكي،

 اإليراني، األمريكي التقارب وباألخص تطورات من يشهده وما واإلقليمي الدولي فالواقع 

 على تفرض اليمن، في األخيرة تدخالتها وباألخص والطائفية، التوسعية اإليرانية اإلقليمية والسياسة

بينها،  فيما الروابط وتقوية المشتركة، واألمنية الدفاعية قدراتها تعزيز الخليجي التعاون مجلس دول

 دولة لكل الداخلية الجبهة ومعالجة تقوية خالل من إال ذلك تحقيق يمكن وال وعالقاتها مع العراق،

 الشباب، ومشكالت السياسي، والتمثيل العامة، الحريات قضايا كحل العربي، الخليج دول من

 تغيير إلى عبر الدعوة الطائفية للجماعات خطيرة منافذ تعتبر األمور تلك ألن والتنمية، والبطالة،

 تبني أن في شك وال الديمقراطية، ودعم اإلنسان حقوق بوابة من الخارجي والتدخل الحكم مؤسسات

 ويغلق الداخلية، المشاكل معالجة في سيسهم شامل واقتصادي واجتماعي سياسي إصالح مشروع

: 2:67)سويد، األقليات وتمكين والالمركزية الفيدرالية باتجاه الضاغط الخارجي التدخل أبواب

645). 
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 التعاون مجلس دول على تفرض التي األساسية المتطلبات من مجموعة الخيار هذا يحقق وما

 :(52: 2:63)لوتاه، يلي بما تتمثل والتي بها، القيام الخليجي

 العربي الخليج يشهدها التي الحالة أن إذ العالقة، الخليجية المشاكل وحل المشترك العمل دعم .6

 في اإليراني -األمريكي التدخل بوابة وفتح الخليجية الجبهة إضعاف في أسهمت تنازعات من

 .العربي الخليج لدول المشترك األمن وتهديد الخليجي الشأن

 جامع قومي خطاب صياغة الخليجي التعاون مجلس دول على يتعين اإلعالمية، المواجهة .2

 مشاعر وتأجيج العربي، الخليج منطقة تقسيم إلى يهدف الذي الفكر التقسيمي لمواجهة

 الكامنة المخاطر لبيان الخليجية اإلعالم وسائل إيران، وتوجيه تؤججه الذي الطائفي االحتقان

 .اإليراني الطائفي المشروع في

 التي للترتيبات المناهضة الدول من كتلة تشكيل خالل من تكون والتي الدبلوماسية؛ المواجهة .3

 في العربي الخليج دول مستغلة المنطقة، في صياغتها على وواشنطن طهران من كل تعمل

 المواقف تباين من واالستفادة األطراف متعددة العالمية والصراعات الدولية التناقضات ذلك

 .األمريكية الدبلوماسية تجاه واألوروبية والصينية الروسية

 العربي الخليج دول القتصاديات المصيري االرتباط من الرغم على االقتصادية، المواجهة .7

 على ترتكز ال الخارجية السياسة أن إال الدوالر، على عملتها واعتماد األمريكي باالقتصاد

 العولمة، ظل في التبعية على وااللتفاف المناورة على القدرة في تكمن بل االقتصاد، سيادية

 العقوبات لتفادي اقتصادية لمنظومة التأسيس في إيران نجاح هو ذلك على مثال وخير

 .المتبادلة المصالح أساس على يقوم تركي ودعم روسي-هندي-صيني بتواطؤ األمريكية
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 التعاون مجلس دول أن هو( الذاتي األمن) السيناريو المستقبلي هذا على يؤخذ ما أن إال

 الدفاع، تؤمن عسكرية قوة بناء على قادرة وغير( السعودية باستثناء) السكان قليلة دول الخليجي

 دول تعاون قلة إلى إضافة والدولية، اإلقليمية بالقوى المزدحمة المنطقة تلك في األمن وتحفظ

 تحديد في الجزيرة درع كقوات العسكرية القوة الستخدام السياسية األطر تحديد في العربية الخليج

 بتدخل يسمح أمني فراغ نشوء عليه يترتب قد مما العربي، الخليج دول بين العسكري التعاون أبعاد

 إيران مع العسكري التصادم في العربي الخليج دول رغبة عدمو  العربي الخليج منطقة في خارجي

 اإلمارات تهديدهم لدرجة اإليرانيون الساسة بها يتحدث التي والغطرسة التعالي نبرة من بالرغم

 استعادتها حاولت أو ،الثالث اإلماراتية الجزر في حقها عن تحدثت ما إذا بالحرب المتحدة العربية

 إيران سعي عن فضالً  ،(67) رقم اإليرانية المحافظ باعتبارها البحرين نحو الخطيرة وتلميحاتهم

 العربية المملكة وتهديد الفارسية، اإلمبراطورية بإحياء واالستعمارية التوسعية نزعاتها لتحقيق الحثيث

 في سافراً  تدخالً  يشكل مما الحج شؤون إلدارة إسالمي مجلس بتشكيل السعودية

 .(55: 2:62شؤونها)السهلي،

 ليشمل الذاتي األمن مفهوم توسيع خالل من البحث من بد ال الثغرة هذه لسدويرى الباحث أنه 

خالل  من الواقع أرض على ترجمته العربي الخليج دول بالفعل حاولت ما وهذا أخرى، عربية دوالً 

 جغرافياً  عمقاً  يوفر والذي تعزيز عالقاتها مع العراق واالنفتاح االقتصادي والسياسي على العراق

 الخليجي. التعاون مجلس لدول وبشرياً 
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 العربي القومي األمن : سيناريوثانياا 

لتحقيقه من خالل التقارب الخليجي  المستقبلي الثاني الخيار العربي القومي األمن خيار يعد

 األمنية األوضاع ظل مع العراق بوجه خاص ومع باقي الدول العربية بوجه عام، خاصة في

 من لها عربية أمة حضن في العربي الخليج منطقة يضع والذي اإلقليم، يشهدها التي واالقتصادية

 من وحمايته األمن ذلك لحفظ يؤهلها ما والعسكرية واالقتصادية البشرية، واإلمكانات القدرات

 في األعضاء الدول بين عقدت التي المشترك العربي الدفاع معاهدة وفق األجنبية، التدخالت

 .(45: 2:67)محمود، العربية الدول جامعة

فالتطورات الم تسارعة في منطقة الشرق األوسط، بعد أحداث الربيع العربي وما تمر به المنطقة 

، ونظرًا لزيادة التوتر بين إيران والسعودية عقب قطع العالقات بين البلدين، وحالة صراعاتمن 

التشكل التي تمر بها المنطقة في الفترة األخيرة خاصة مع التدخل الروسي بقوة في األوضاع في 

ها سوريا، واالتفاق النووي اإليراني الغربي، والذي يعطي قوة إقليمية إليران، واعتراف دولي لسياست

ونفوذها في المنطقة، وباألخص نفوذها في الدول العربية )العراق، سوريا، لبنان(، لذلك ال بد على 

خطوات جادة بعمل تحالفات سياسية واقتصادية وعسكرية عربية،  اتخاذدول الخليج العربي من 

 .(51: 9185)لوتاه، لمواجهة األزمات واألوضاع الراهنة

ي من أفضل الخيارات التي تتيح لدول مجلس التعاون الخليجي األمن القومي العرب خيارويعد 

اإليراني، خاصة وأن  -اإلمكانية في مواجهة التهديدات الخارجية، وانعكاسات التقارب األمريكي

 ألن ينشأ لم العربي فالنظام والعالمية، اإلقليمية النظم من غيره نشأة عن تختلف العربي النظام نشأة

 إنشاء قررت( لبنان اليمن، سوريا، األردن، السعودية، مصر، العراق،) المستقلة السبع العربية الدول

 واالجتماعية السياسية العوامل من عديد تفاعل نتيجة العربي النظام نشأ بل العربية، الدول جامعة
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 دائمة بصفة عاشت العربي النظام قاعدة تشكل التي فالشعوب دولية، وتأثيرات والدينية والثقافية

 األحيان أغلب وفي نفسها، بالعقيدة غالبيتها وتدين نفسها اللغة تتحدث السنين لمئات أرضها ىعل

 السبع الدول قرار سبق وتوحدها وتفاعلها الشعوب اختالط فإن وبالتالي نفسه، الحكم لنظام تخضع

 .(2: :2:6)الخرابشة، إقليمية منظمة شكل في تتفاعل بأن

 المشترك، العربي الدفاع معاهدة تطبيق و إحياء خالل من المستقبلي الخيار هذا تحقيق ويمكن

 ضياع بعد خاصة الفترة، تلك في العربي النظام عاشها التي الصعبة الظروف نتيجة ظهرت التي

 الدول قبل من المحنه تجاوز محاولة في األثر األكبر لضياعها كان والتي م،6575 عام فلسطين

 الجماعي الضمان ميثاق) سمته ميثاق إصدار وقررت ،القاهرة في لالجتماع  فتنادت العربية

 عام يونيو 64 في االقتصادي والتعاون المشترك العربي الدفاع معاهدة بموجبه عقدت( العربي

 المادة ونقلت المعاهدة اتخذته الذي النموذج هو األطلنطي شمال حلف نموذج كان حيث م،:652

 .(6:2: 2:62)هياجنة، المذكورة المنظمة دستور من أمنياً  نقالً  الثانية

 له أشار والذي المشترك العربي االقتصادي العمل خالل من الخيار هذا تحقيق يمكن كما

 الحادي العربية القمة مؤتمر في عليه المصادقة تم والذي المشترك العربي االقتصادي العمل ميثاق

 االقتصادي العمل ميثاق ديباجة في وجاء م،:655 عام نوفمبر 22 بتاريخ عمان في المنعقد عشر

 أجزاء إلى الميثاق وينقسم الذاتية العربية القدرة لتعزيز حتمية ضرورة الميثاق بهذا االلتزام أن القومي

بعاد العربية العالقات في األول الجزء، ثالثة  ــ العربية الخالفات عن العربي االقتصادي العمل وا 

، العربية القضايا خدمة في االقتصادية المصالح ووضع الدولية العالقات في الثاني والجزء، العربية

 وااللتزام وقومياً  قطرياً  العربية الذاتية القدرة بتدعيم الصهيوني التحدي مجابهة في الثالث والجزء

 .(Simon Henderson,2016) الفلسطيني الشعب وصمود المقاطعة بمبادئ
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 الخيار، هذا تحقيق في خيار أي عن العربي االقتصادي األمن تحقيق أهمية يقل ال لذلك

 المتمثلة العربي الواقع سلبيات مواجهة في تنطلق العربي االقتصادي العمل استراتيجية ألن وذلك

، والدولية اإلقليمية والتدخالت االستعمارية والهيمنة، واالجتماعي االقتصادي والتخلف، التجزئة في

 مهمة االستراتيجية هذه أن نجد العربية لذلك والحضارة الشخصية يستهدف الذي الفكري والغزو

( ، تقني،  غذائي،  عسكري) القومي األمن، العربي اإلنسان تحرير هي ثوابت من تنطلق ألنها

 وتحقيق، العربية األقطار بين التنموية الفجوة وتقليص، الخارجية واألطماع للتدخالت التصدي

 .(272: 2:67العربية)الخرابشة، الوحدة تحقيق بهدف االقتصادي التكامل

 عبر العربي الخليج دول بين المتكامل التنسيق أضعف السيناريو هذا تحقيق معوقات أن كما

 تحقق التي السياسات من أدنى حد على لالتفاق العربية الدول وجامعة الخليجي التعاون مجلس

 خليجي عمل منهج غياب إلى إضافة واإلقليمية، الدولية المتغيرات مع التصادم دون إيران احتواء

 لدعم العربية الدول بين الحوار وتعزيز االهتمام محل العربية القضايا أولويات لوضع مشترك عربي

 شاملة قومية استراتيجية تنظيم نحو وسعياً  العربي الصف لتنسيق ضماناً  بينها والتعاون الثقة

 . (Michael Knights,2017: 99) مشتركة العربية المصالح على للمحافظة

 على مسلح اعتداء كل أن اعتبرت المشترك الدفاع اتفاقية أن من الرغم على أنه الباحث ويرى

 الشرعي الدفاع بحق عمالً  ولذلك جميعًا، عليها اعتداء هو قواتها على أو منها أكثر أو دولة أية

 الدول أو الدولة معونة إلى تبادر أن على الموقعة الدول تلتزم إذ كيانها، عن والجماعي والفردي

 من لديها ما جميع وتستخدم التدابير جميع مجتمعة أو منفردة الفور، على تتخذ وأن عليها المعتدى

عادة االعتداء لرد المسلحة القوة استخدام ذلك في بما وسائل  ولكن نصابهما، إلى والسالم األمن وا 

 العربي، القومي األمن خيار لتحقق تستغل لو فرصة بمثابة تعتبر االتفاقية هذه أن من الرغم على
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 إال وكبير، متكامل جغرافي وموقع وبشرية اقتصادية مقومات من العربية الدول به تتمتع لما نظراً 

 أي يطبق لم أنه العملي المستوى على يعيبه ولكن النظري، المستوى جذابًا على يعدّ  الخيار هذا أن

 تطبيقها، عن تقاعست قد العربية الدول بعض أن بل اآلن، وحتى توقيعها منذ المعاهدة تلك من بند

 األمل من نوعاً  يشكل أنه من الرغم على وتحقيقه لبنائه السياسية األسس إلى يفتقر الخيار فهذا

 .المستقبل في تحقيقه العربية الشعوب كل تأمل الذي المنشود

جوار كل من يعادي الواليات  إلىألمريكان ضرورة الوقف اوقد تبين أن الموقف العربي تجاه  

واستغاللها لمحاوالتها الدائمة إلذالل الدول العربية وعدم وقوفها تجاه قضاياها   األمريكيةالمتحدة 

ودعمها الكامل إلسرائيل ، تجاه الثاني الفراغ السياسي في الدول العربية فإنه يجب توجيه   لثرواتها

المتحدة أن تكون هذه الضربة قاسمة للقوات اإليرانية ، اتجاه  ان من الوالياتإلير  ضربة عسكرية

الثالث االجماع العربي على رفض التهديد اإليراني بإغالق مضيق هرمز وهو ما عبرت عنه 

العراق في جامعة الدول العربية ، ولهذا تعمل الدول الخليجية على توحيد سياساتها وأنظمتها فيما 

اإليرانية على كلمتها من خالل من خالل دخولها في اتحاد خليجي لمنع السيطرة  بينها لتوحيد

 ( 22302:61، األقرعالمنطقة العربية )

 للخليج العربي اإلقليمي األمن الفرع الثالث: سيناريو

 لجماعة اإلقليمية الوحدة قوامه المنظم الدولي التعاون وسائل من وسيلة بأنها اإلقليمية تعرف

 ومن وسيلة"  بأنها تعّرف التي الشاملة العالمية عن بديالً  تعرض ما غالباً  وهي فيه، الداخلة الدول

 ويطلق فيه، الداخلة الدول لجماعة اإلنسانية المشكلة ووحدة قوامه المنظم الدولي التعاون وسائل

 إيران وهي الخليج سواحل على المطلة الدول مجموعة على الخليجي اإلقليمي النظام اصطالح

 استخدام شاع وقد وع مان، المتحدة العربية واإلمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية والعراق



    84 
 

 

 ما بكل الخليج من البريطاني االنسحاب تلت التي الفترة وفي العالمية، األوساط في المصطلح هذا

www.arab-: األهمية)الموسوعة العربية:  شديدة خصوصية ذات وتطورات أحداث من شهدته

ency.com ). 

 العربي، للخليج اإلقليمي األمن تحقيق هو العربي الخليج أمن لتحقيق الثالث السيناريو يعدّ  لذا

 من وكل الخليجي التعاون مجلس دول بين العربي، الخليج على المطلة الدول بين تحالف قيام أي

 الدول كل واستبعاد ذاتها الخليج دول مسؤولية العربي الخليج أمن يكون أن أي والعراق، إيران

 صفته اكتسب الخليجي اإلقليمي النظام وأن خاصة عربية، غير ام كانت عربية األخرى األجنبية

 ناجعة، أهمية ذو الخيار هذا من تجعل والتي فيه، األساسية المقومات من العديد لتوفر كنظام

 :(2:2: 2:66)ادريس، يلي بما األساسية المقومات هذه وتتلخص

 ثمانية من الخليجي اإلقليمي النظام يتكون إذ النظام في أعضاء ثالثة من أكثر وجود :أوالا 

 جوار النظام أعضاء بين ويربط العربي، الخليج منطقة وهي واحدة جغرافية منطقة تربطهم أعضاء

 .والبحرين وقطر عمان وسلطنة واالمارات والكويت فالسعودية العراق إلى إيران من يمتد جغرافي

 الدول بين والعسكرية واألمنية واالقتصادية السياسية التفاعالت من معقدة شبكة توافر :ثانياا 

 اإلقليمي النظام عن تفاعالته في مميزاً  أو مختلفاً  النظام هذا أصبح حيث النظام، في األعضاء

 لألحداث انعكاسات مجرد داخله األحداث وتطورات الخليجي النظام تفاعالت تعد لم إذ العربي،

 .فقط العربية اإلقليمية

 الخليجي اإلقليمي النظام دول بين القائمة النزاعات تسوية الطرح هذا نجاح يتطلب لكن 

 بين القائمة والمشكلة والكويت، العراق بين الحدود كمشكلة حدودية نزاعات أكانت سواء كافة،

يران العربية المتحدة اإلمارات  ،(موسى أبو الصغرى، طنب الكبرى، طنب) الثالث الجزر حول وا 

 يشكل كما الفارسي، الخليج أو العربي بالخليج الخليج تسمية حول تاريخية تسوية إيجاد إلى إضافة

http://www.arab-ency.com/
http://www.arab-ency.com/
http://www.arab-ency.com/
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 دول قبل من النظام هذا في والعراق إيران عضوية على التحفظات الخيار هذا تحقيق أمام عائقاً 

 دول مع والعراق إيران من كل بين التجانس انخفاض إلى ذلك فأدى الخليجي، التعاون مجلس

 . (625: 2:62)لوتاه، الست العربي الخليج

 مشتركة، إيرانية عربية مسؤولية عام بشكل الخليج أمن يكون الخيار هذا تحقق إذا لكن 

 هذا تصيب التي الشوائب من تعتبر والخالفات والمعوقات النزاعات تلك أن من الرغم على لكن

 المنطقة، في الدولية التدخالت يضعف ألنه األقوى، الخيار تبقيه ولكنها تنفيذه وتؤجل الخيار

 على ودولي إقليمي قوى تصارع تشهد والتي المنطقة، تشهدها التي األخيرة الظروف ظل في خاصة

 شؤون في دولياً  تدخالً  يمثل وهذا سوريا في األخير الروسي التدخل ذلك على شاهد وخير المنطقة،

 .(625: 2:62)هياجنة، المنطقة قضايا بشأن األخرى التدخالت إلى إضافةً  المنطقة،

 ودوله العربي الخليج أمن على تؤثر تهديدات بمجملها تشكل األحداث تلك يرى الباحث أن كل

 المشروع خطر لمجابهة متكافئة وأساليب استراتيجية رؤية هناك تكون أن من بد ال لذلك بمجملها،

 الخليج بدول واالنتقال مجتمعة، الخليج دول قبل من المنطقة في اإليرانية والسياسة اإليراني النووي

 ويمكنها العربي الخليج دول قدرات يحشد ذلك ألن االتحاد، مرحلة إلى التعاون مرحلة من العربي

 الخليج العربي دول على يجب أنه إلى باإلضافة بأمنها، أو بها يحدق خطر أي مجابهة من

 المنطقة، في الدولية القرارات صناعة على التأثير في والسياسي االقتصادي الثقل من االستفادة

 دول تحرك خالل من إال ذلك يكون وال التوسعية، ونزعاتها إيران توجهات على التأثير وكذلك

 خالية العربي الخليج منطقة جعل على الدولية المحافل في والتركيز محاور، عدة في العربي الخليج

 على داخلي أو خارجي تهديد أي إزالة من العربي الخليج دول يمكن مما الشامل، الدمار أسلحة من

 .الخليجي اإلقليمي بأمنها مرتبط الداخلي أمنها ألن العربي، الخليج أمن



    41 
 

 

 الفصل الخامس
 والتوصياتالخاتمة والنتائج 

 الخاتمة: أوالا 

وفي خاتمة هذه الدراسة التي تم من خاللها تناول األهمية االستراتيجية لمضيق هرمز وأثره  

على أمن الخليج في ضوء التهديدات اإليرانية بإغالقه كونه المنفذ االستراتيجي الذي تعبر منه 

دول العالم، وقد تم شرح أهمية مضيق هرمز االستراتيجية من  إلىالصادرات النفطية الخليجية 

الناحية السياسية واالقتصادية، وأهمية أمن الخليج العربي، وفي النهاية تم توضيح آثار إغالق 

مضيق هرمز على أمن الخليج العربي، مع وضع تصورات مستقبلية ألمن الخليج العربي، وبناًء 

ة من النتائج والتوصيات التي يمكن بيان أهمها على النحو مجموع إلىعلى ذلك توصل الباحث 

 اآلتي:

 : النتائجثانياا 

تبين أن مضيق هرمز له أهمية على مستوى العالم من الناحية الجيوسياسية واالستراتيجية  -1

معظم  إلىواالقتصادية، فهو يعتبر من أهم الممرات المائية التي تعبره ناقالت النفط الخليجي 

 دول العالم.

والثراء على  باالزدهاريعتبر مضيق هرمز الشريان الحيوي الذي يمد العالم بالطاقة ويعود  -2

كل الدول المطلة عليه والتي لها منافذ عليه كدول الخليج العربي والمشرفة على أكبر مساحة 

 من مضيقه كالجمهورية اإليرانية.
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تعرضت لعقوبات  تستخدم إيران مضيق هرمز كورقة ضغط على الدول الكبرى في حال -3

ه ددت بالحرب فغنها ستسعى جاهدة إلغالق المضيق امام عبور جميع السفن  أواقتصادية 

 والناقالت النفطية والبوارج الحربية.

يستبعد حاليًا إغالق مضيق هرمز ألن غلق مضيق هرمز يعد سيفًا ذي حدين بالنسبة إليران  -4

 لذا فأن لن تقدم إطالقًا على ذلك.وأن أيران ستكون اول من يدفع ثمن هذا اإلجراء، 

ان االحتمال األكثر حدوثًا من إغالق المضيق يكمن في حدوث تباطؤ في حركة الشحن  -5

 أوعبر المضيق واستخدام إيران مسوغات قانونية لعرقلة مرور بعض الناقالت عبر المضيق 

 شر.المبامن خالل التهديد  أو افتعال ازدحام حركة مرور الناقالت نتيجة لذلك

عراقية واضحة لدى الحكومة العراقية العتماد سياسات  سياسية أمنية ال توجد استراتيجية -1

بديلة كون ذلك من شأنه أن يعصف بأوضاع العراق أكثر من أي دولة أخرى ألسباب 

 سياسية واقتصادية في ظل الظروف التي يمر بها.

التي غالبًا ما تصب في مصالح  ان التحالفات التي تقوم بها دول الخليج مع القوة الخارجية -1

هذه القوى المتمثلة بالواليات المتحدة والدول الغربية التي أقامت منشأتها وقواعدها العسكري 

 في منطقة الخليج العربي من أجل التحكم بالمنطقة والسيطرة على منابع النفط وصادراته.

إيران ودول الخليج العربية إ  إن الوجود العسكري األمريكي في الخليج يمثل بؤرة التصادم بين -8

ترى إيران أن دول الخليج العربي هي التي فتحت الباب أمام التواجد الغربي األمريكي في 

المنطقة، وأن هذا الوجود يشكل خطرًا على أمن الخليج الذي هو من مسؤولية دول الخليج 

 نفسها من اجل الحفاظ على أمن المنطقة.

تتالية بإغالق مضيق هرمز هاجسًا يؤرق دول الخليج العربية، تفرض التهديدات اإليرانية الم -4

 ألنها ترى في هذه التهديدات عرقة لعجلة االقتصاد الخليجي.
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 اا: التوصياتثالث

ينبغي على دول المنطقة العربية المستفيدة من المضيق التوسع في االعتماد على تهيئة  -6

الحمر الستعماله كبديل في حال تم  موانئها على سواحل خليج عمان والبحر العربي والبحر

 إغالق مضيق هرمز من قبل إيران.

 االجتماعية، التنمية تحقيق خالل من العربي الخليج لدول الداخلية الجبهة تعزيز على العمل -2

 الخليج دول شؤون في خارجي تدخل أو اختراق أي ورد مواجهة يكفل بما العدالة وتحقيق

 .العربي

 الفكر لمواجهة الخليجي التعاون مجلس لدول جامع قومي خطاب صياغة على العمل -3

 اإلعالم وسائل وتوجيه إيران، تؤججه الذي الطائفي االحتقان مشاعر وتأجيج التقسيمي

 .اإليراني الطائفي المشروع من المخاطر الكامنة لبيان الخليجية

 دوامة في التورط عن واالبتعاد الخليجي، التعاون مجلس دول بين المشترك العمل دعم -7

 التدخل بوابة وفتح الخليجية، الجبهة إضعاف في أسهمت التي اإلقليمي االستقطاب

 .العربي الخليج لدول المشترك األمن وتهديد الخليجي الشأن في اإليراني-األمريكي

نشاء لبناء السعي -2  الخليج دول بين العسكري التعاون زيادة طريق عن أمنية دفاعية منظومة وا 

 الدفاعية، المنظومة وتطوير التسلح، لزيادة المالية القدرات توافر ظل في خاصة العربي،

 .العربي الخليج لدول المشترك األمن يحقق بشكل
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 قائمة المراجع والمصادر

 اوالً: المعاجم 

 معجم لسان العرب  -
 معجم اللغة العربية المعاصر -

 ثانيا: المصادر

 

 .6521لبنان،  -بيروت، دار صادر، ۰ابن منظور، لسان العرب، ج  -

 6552اتفاقية جنيف عام  -

 : الكتبثالثاا 

احمــــد، لبيــــد إبـــــراهيم، و. نــــاجي، عبــــد الجبـــــار، العمــــق التــــاريخي العربـــــي لجــــزر الســـــاحل  -

 .۰۷۷۰الشرقي للخليج العربي، مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، 

العلـوم للنشـر والتوزيـع،  اسماعيل، محمد صادق، مجلس التعاون الخليجـي فـي الميـزان، دار -

 م۲۱۰۱، 1ط

غــــزو العـــــراق،  إلــــى(، أمــــن الخلــــيج مـــــن غــــزو الكويــــت 3::2البســــتكي، نصــــرة عبــــد اهلل) -

 بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

ـــــة  - ـــــة تجـــــاه العـــــراق وانعكاســـــاتها اإلقليميـــــة والدولي جـــــابر، خالـــــد محســـــن، السياســـــة األمريكي

 .۲۱۰۸لبنان،  -، دار العربية للعلوم ناشرون، بيروت ۲۱۱۸بعد نيسان 

ــــــــدار المصــــــــرية اللبنانيــــــــة، القــــــــاهرة   - ــــــــدين، الجغرافيــــــــا السياســــــــية، ال مصــــــــر،  -حســــــــام ال

۲۱۱۳. 
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عـــــام مـــــن عمـــــر إيـــــران، جامعـــــة الكويـــــت، الكويـــــت،  ::32الحلـــــي، أحمـــــد كمـــــال الـــــدين،  -

۰۷۲۷. 

دار ومكتبــــــة عــــــدنان حيــــــدر عبــــــد الرضــــــا مملكــــــة هرمــــــز فــــــي ظــــــل االحــــــتالل البرتغــــــالي،  -

  .۲۱۰۷للنشر، بغداد، 

ــــــرى  - ــــــثالث طنــــــب الكب ــــــزاع اإلمــــــاراتي اإليرانــــــي حــــــول الجــــــزر ال ــــــف, عبــــــد الــــــرزاق، الن خل

 .۲۱۱۷وطنب الصغرى وأبو موسى، دار ابن األثير للطباعة والنشر، الموصل، 

الخيـــــــــري، نـــــــــوار محمـــــــــد ربيـــــــــع، مبـــــــــادئ الجيبوليتيـــــــــك، دار ومكتبـــــــــة عـــــــــدنان، بغـــــــــداد،   -

2:67. 

ــــــر   - ــــــانون البحــــــار العــــــام ال ــــــة ق ــــــا التفاقي ــــــدولي للبحــــــار وفق ــــــانون ال ــــــراهيم، الق اوي، جــــــابر إب

 .۰۷۳۷مع دراسة عن الخليج العربي، جامعة بغداد، بغداد،  ۰۷۳۲

( المضـــايق الدوليـــة فـــي العـــالم الخلـــيج العربـــي ومضـــيق هرمـــز، 1484رمضـــاني، روح اهلل) -

 ترجمة الصاحب الشيخ، مركز دراسات الخليج العربي، البصرة. 

الســــــــــامرائي، نــــــــــزار، المشــــــــــروع اإليرانــــــــــي إقليميــــــــــًا ودوليــــــــــًا، بغــــــــــداد، دار دجلــــــــــة للنشــــــــــر  -

 .2:61والتوزيع، 

ــــــي درا  - ــــــيج العرب ــــــة ســــــعدون، ســــــالم، جــــــزر الخل ــــــة، دار الحري ــــــة اإلقليمي ســــــة فــــــي الجغرافي

 .۰۷۳۰للطباعة، بغداد، 

ـــــران، بغـــــداد، مركـــــز حمـــــورابي  - ـــــة تجـــــاه إي الســـــعيري، بهـــــاء عـــــدنان، االســـــتراتيجية األمريكي

 .2:63للبحوث والدراسات االستراتيجية،
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الســـــــماك، محمـــــــد أزهـــــــر، الجغرافيـــــــا السياســـــــية أســـــــس وتطبيقـــــــات، دار الكتـــــــاب للطباعـــــــة  -

 .۰۷۳۳ل، والنشر، الموص

 إلــــــىســــــويد، ياســــــين، الوجــــــود العســــــكري األجنبــــــي فــــــي الخلــــــيج: واقــــــع وخيــــــارات ودعــــــوة  -

سالمي في الخليج، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،   . 2:67أمن عربي وا 

ـــــــرى،   - ـــــــة العامـــــــة للمضـــــــايق، مطبعـــــــة االســـــــتقالل الكب ـــــــد اهلل شـــــــاكر، النظري الطـــــــائي، عب

 م.6547مصر،  -القاهرة

، عبيــــد، الصــــراع حــــول مضــــيق هرمــــز، دراســــة السياســــات القــــوى العظمــــى تجــــاه طــــويرش -

مضـــــيق ومواقـــــف دول مجلـــــس التعـــــاون الخليجـــــي مـــــن الصـــــراع، منشـــــورات اتحـــــاد كتـــــاب 

 .۰۷۷۱اإلمارات،  -وأدباء اإلمارات، الشارقة 

عبـــــــد الكـــــــريم، عبـــــــد االمير،االهميـــــــة السياســـــــية والقانونيـــــــة واالقتصـــــــادية للخلـــــــيج العربـــــــي  -

 :655هرمز،مركز الدراسات الخليج  العربي ومضيق 

العطيـــــــة، عصـــــــام، القـــــــانون الـــــــدولي العـــــــام، دار الســـــــنهوري للطباعـــــــة والنشـــــــر، بيـــــــروت،  -

2:62  . 

ـــــــــىالمـــــــــدخل  فهمـــــــــي، عبـــــــــد القـــــــــادر،  - ، دار مجـــــــــدالوي للنشـــــــــر االســـــــــتراتيجيةدراســـــــــة  إل

 .۲۱۱۷والتوزيع، عمان، األردن، 

ـــــة والجزئ - ـــــات الكلي ـــــادر، النظري ـــــد الق ـــــة ، دار الشـــــروق فهمـــــي، عب ـــــات الدولي ـــــة فـــــي العالق ي

 :2:6، عمان ،

 ( األهمية االستراتيجية للخليج العربي، ذات السالسل، الكويت.1488الفيل، محمد رشيد) -
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ـــــو  - ـــــة والســـــيناريوهات المســـــتقبلية، أب لوتـــــاه، مـــــريم ســـــلطان، أمـــــن الخلـــــيج: التحـــــديات الراهن

 . 63::2ة، ظبي، مركز اإلمارات للدراسات السياسية واالستراتيجي

، مركز اإلمارات 1( أمن الخليج العربي في القرن الحادي والعشرين، ط2111لونج، ديفيد) -

  .، أبو ظبياالستراتيجيةللدراسات والبحوث 

ـــــــــوبي، دار   - ـــــــــي العـــــــــالم، ترجمـــــــــة: الهيـــــــــثم األي ليـــــــــدل هـــــــــارت، االســـــــــتراتيجية تاريخهـــــــــا ف

 .6514لبنان،  -الطليعة، بيروت 

الخلـــــــيج العربـــــــي: الواقـــــــع وآفـــــــاق المســـــــتقبل، عمـــــــان، دار محمـــــــود، خالـــــــد جميـــــــل، امـــــــن  -

 2:67المنهل للتوزيع والنشر، 

(، مضــــــــيق هرمــــــــز والصــــــــراع االمريكــــــــي االيرانــــــــي، دار 2:63ناصــــــــر، ناصــــــــر علــــــــي ) -

 الفارابي، بيروت، لبنان.

النفيســـــي، عبـــــد اهلل فهـــــد وآخـــــرون، المشـــــروع اإليرانـــــي فـــــي المنطقـــــة العربيـــــة واإلســـــالمية،  -

 ية للبحوث والدراسات االستراتيجية، دار عمار للنشر والتوزيع.بيروت: مركز أم

ـــــــل) - ـــــــوار جلي ـــــــي 2:66هاشـــــــم، ن ـــــــة، دراســـــــة ف ـــــــة العالمي ـــــــة وأمـــــــن الطاق (، الممـــــــرات المائي

 .6الجغرافيا السياسية، دار الكتب العلمية، بغداد، ط

 ، القاهرة: دار1( أزمة األمن القومي العربي، لمن تدق األجراس، ط1448هويدي، أمين) -

 الشروق.

( دراسة الوضع القانوني إلغالق مضيق هرمز من إيران بموجب 2118منتظران، جاويد) -

 ، دار البيان للدراسات والتخطيط ، بغداد.القانون الدولي 
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 : الرسائل الجامعيةرابعاا 

الســــالمي، ياســــر بــــن عبيــــد، الوضــــع القــــانوني لمضــــيق هرمــــز فــــي ضــــوء قواعــــد القــــانون  -

الجامعــــــــة  -الـــــــدولي الجديـــــــد للبحـــــــار، رســــــــالة ماجســـــــتير غيـــــــر منشــــــــورة، كليـــــــة القـــــــانون

 .۰۷۷۱األردنية، 

ـــــــــة لمجابهـــــــــة  - ـــــــــة اســـــــــتراتيجية خليجي ـــــــــد اهلل حمـــــــــود، رؤي ـــــــــد اهلل حمـــــــــود، عب الســـــــــهلي، عب

ـــــــي، رســـــــالة  ـــــــووي اإليران ـــــــايف المشـــــــروع الن ـــــــر ن ـــــــر منشـــــــورة، جامعـــــــة األمي ماجســـــــتير غي

 .2:62للعلوم األمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

، مضـــــــــيق هرمـــــــــز دراســـــــــة فـــــــــي الجغرافيـــــــــة السياســـــــــية، رســـــــــالة تغريـــــــــد رامـــــــــزالعـــــــــذاري،  -

 .۲۱۱۷جامعة الكوفة، -ماجستير غير منشورة، كلية التربية للبنات 

ــــة  - ــــد الكــــريم، األهمي ــــة هرمــــز  جيةاالســــتراتيمســــلم، عب ــــي المضــــايق العربي لخــــط المالحــــة ف

ــــــــاب المنــــــــدب  - ــــــــر منشــــــــورة، كليــــــــة اآلداب -ب  -جبــــــــل طــــــــارق، رســــــــالة ماجســــــــتير غي

 .۰۷۳۸جامعة بغداد، 

مهنــــــا، فخــــــري رشــــــيد، النظــــــام القــــــانوني للمالحــــــة فــــــي المضــــــايق الدوليــــــة وتطبيقــــــه علــــــى  -

 .6545مضيق هرمز، اطروحة دكتوراه ،جامعة بغداد ، 

هاشـــــم، تغريـــــد رامـــــز، مضـــــيق هرمـــــز دراســـــة فـــــي الجغرافيـــــة السياســـــية، رســـــالة ماجســـــتير  -

 .۲۱۱۷جامعة الكوفة،  -غير منشورة، كلية التربية للبنات 

ــــــي االدراك اإليرانــــــي ،  - ــــــة االســــــتراتيجية لمضــــــيق هرمــــــز ف طهمــــــاز، زمــــــن كــــــريم ، األهمي

 .2:64رسالة ماجستير ، الجامعة المستنصرية ،
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 المجالتاا: األبحاث و خامس

ــــامج النــــووي اإليرانــــي والصــــراع  - ــــد المجيــــد، البرن إبــــراهيم، عمــــرو محمــــد وآمــــال محمــــود عب

علــــــــى الشــــــــرق األوســــــــط، العــــــــراق، المركــــــــز العربــــــــي للدراســــــــات االقتصــــــــادية والسياســــــــية 

 .2111االستراتيجية، 

إدريـــــس، محمـــــد الســـــعيد، تحليـــــل الـــــنظم اإلقليميـــــة: دراســـــة فـــــي أصـــــول العالقـــــات الدوليـــــة  -

اإلقليميــــــــة، االســــــــكندرية، مؤسســــــــة األهــــــــرام، مركــــــــز الدراســــــــات السياســــــــية االســــــــتراتيجية، 

2111. 

الق مضـيق هرمـز ومـدى شـرعيتة ( التهديـد اإليرانـي بـإغ2111األقرع ، عبد القادر محمود) -

 .12ء أحكام القانون الدولي ،المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد في ضو 

 شــؤون مجلــة العربيــة، – الخليجيــة العالقــات فــي االقتصــادي البعــد (،2111مــدحت) يــوب،أ -

 .11العدد ،االستراتيجية للدراسات الخليج مركز القاهرة، خليجية،

جاســـــــم، حســـــــين موســـــــى، مضـــــــيق هرمـــــــز واســـــــتراتيجية األمـــــــن القـــــــومي العربـــــــي، مجلـــــــة  -

 .2111، 1، العدد1جامعة بابل، العلوم اإلنسانية، المجلد 

الجنــــــابي، صـــــــالح حميـــــــد وآخــــــرون، جغرافيـــــــة العـــــــراق اإلقليميــــــة، دار الكتـــــــب للطباعـــــــة   -

 .2111والنشر، الموصل، بغداد، 

حـــــاد غالـــــب، ســـــعدي علـــــي، النقـــــل البحـــــري فـــــي الخلـــــيج العربـــــي الواقـــــع واالتجـــــاه دراســـــة  -

(، 14فــــــــي جغرافيــــــــة النقــــــــل، مجلــــــــة الجمعيــــــــة الجغرافيــــــــة، جامعــــــــة الموصــــــــل، المجلــــــــد )

1484 . 
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د عزيـــــــز، الموقـــــــع الجغرافـــــــي لمضـــــــيق هرمـــــــز وأثـــــــره فـــــــي رســـــــم السياســـــــات حســـــــين وحيـــــــ -

 م.2115، (۳۳الدولية، مجلة كلية التربية األساسية، جامعة بابل، العدد )

ــــــوراه،  - ــــــة، أطروحــــــة دكت ــــــة والقطري ــــــين القومي ــــــيح، النظــــــام السياســــــي ب الخرابشــــــة، أحمــــــد فل

 .2111عمان، الجامعة األردنية، 

ات اإليرانيــــــــة إلغــــــــالق مضــــــــيق هرمــــــــز وأثرهــــــــا علــــــــى الربيعــــــــي، رنــــــــدا طــــــــالل، التهديــــــــد -

، 21إمـــــــــدادات الـــــــــنفط العراقـــــــــي، مجلـــــــــة العلـــــــــوم السياســـــــــية، جامعـــــــــة النهـــــــــرين، العـــــــــدد 

2113. 

ــــــي ومضــــــيق هرمــــــز، منشــــــورات مركــــــز دراســــــات  - ــــــيج العرب ــــــارك، الخل ــــــد مب رمضــــــاني، رائ

 .2114الخليج، السلسلة الخاصة، جامعة البصرة، 

ر التعاون الدولي في إدارة األزمات األمنية واالقتصادية (، دو 2118الزبيدي، علي طارق)   -

، مــؤتمر اإلدارة العراقيــة فــي مواجهــة اإلرهــاب والتطــرف، مــؤتمر 2118-2114فـي العــراق 

 الجامعة العراقية كلية اإلدارة واالقتصاد الثالث، بحث منشور في مجلة دنانير، بغداد.

ـــــى األ - ـــــدي عل ـــــة زكـــــي، شـــــذى، انعكـــــاس تطـــــورات المحـــــيط الهن مـــــن القـــــومي العربـــــي، مجل

(، 44المستنصـــــــــــرية للدراســـــــــــات العربيـــــــــــة والدوليـــــــــــة، الجامعـــــــــــة المستنصـــــــــــرية، العـــــــــــدد )

۲۱۰۸. 

ـــد) - ـــس التعـــاون الخليجـــي بعـــد العـــام 2111الزيـــدي، مفي ـــين العـــراق ودول مجل ـــات ب (، العالق

ـــــة والدوليـــــة، مركـــــز الدراســـــات االســـــتراتيجية 2114 ـــــة المستنصـــــرية للدراســـــات العربي ، مجل

 .11ولية، جامعة بغداد، العدد والد

ــــه: دراســــة  - ــــدائل المتاحــــة فــــي حــــال اقفال ــــد رامــــز هاشــــم، مضــــيق هرمــــز: الب العــــذارى، تغري

 .2115، 12جيوبولتيكية، مجلة كلية التربية األساسية، جامعة بابل، العدد 
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(، األهميـة السياسـية للموقـع الجغرافـي مـع التطبيـق علـى 1448عمران، عبد المعطي أحمد) -

 .5ة العربية السعودية، مجلة الدبلوماسي، الرياض، العددالمملك

( أمريكــا والخلــيج العربـــي فــي ضــوء معطيــات القــرن العشـــرين، 2112فيــاض، حســين عبــد) -

  (.22المجلة السياسية والدولية، كلية العلوم السياسية، الجامعة المستنصرية، العدد )
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