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 سيناريوهات التوتر في مضيق هرمز
 

Islam Mousa (Atalla) 

مميااػ   0.71 الااحي بع ااخ مشااو نحااػ االسااتخاتي ياألىسيااة لسزاايم ىخمااد السسااخ السااا ي بعااج وااخوز تراااعج حااجة التااػتخ فااي السشصقااة ت
، وماغ ورا ياا القاػل اليخ ياة وذلاظ بعاج احتسااالت انزاسام وخيصانياا ُخسذ كسيات الشفط السدتيَمكة عالسيا7ما بقارب  ، أيوخميل يػميا  

االتفااام ماا   مااغ ،9102 فااي مااايػ يااندااحاو عقاا إيااخا ،  أنذااصة حيااا  الستذااج  األميخكااي السػقاا  عمااى ،تحفطيااع مااغ فتااخة بعااج
 عمييا7 االقترا بة العقػ ات تخفيف مقاول الشػوي  وخنام يا تقيج إيخا  بسػجبو الحي( 0+5م سػعة )

تخفا  ناقماة الاشفط   احت اد الاحياالحت از الستبا   لمدفغ ماغ ق ال ال اان يغ، الحاخس ال اػري اييخاناي بعج وقج ارتفعت مػجة الترعيج 
وىاػ ماا  قاا  إنياا خخقات  االث لاػا ل تتعمام باالسخور7 7"مزيم ىخمد"الدعػ بة ع خ متػجية الي "ستيشا إم يخو" كانت  عمع وخيصانيا

 كانت تتب  جسي  القػاعج السالحية الجولية الرحيحة7 أنيانفتو الذخكة السالكة لمشاقمة "ستيشا بالظ"، وقالت 
ق ال أسا ػعيغ  " قبالاة ج ال شاارم،0القاػات البحخياة ال خيصانياة ناقماة الاشفط اييخانياة " اخيذ ك ياخيغ ر ا  عماى احت ااز  هوىػ ماا أعتُ اخ 

 9100 مشاح ساػريا عماى األورو اي االتحاا  وىاػ خاخم لمعقػ اات الاحي بفخ اياا كانات مت ياة الاى ساػريا7 قا  أني مغ الحجث األو ،
   7الدػري  السخكدي  أمػا  السرخف وت سيج نفصيا حطخا   وتذسل ،9191 يػنيػ مغ األو  حتى السا ي مايػ في تسجيجىا والتي تع

 الترعيج تمظ7 شاريػىات محتسمة جخاء حسمةيتصخح س الستبا لة ىحه التصػرات

  تكتيك موازنة الضغوطات  أوال:

ا عمى ايجخاءات األمخيكياة الستتابعاة والستذاج ة ات اى "ىخمد" تأتي التصػرات األخيخة في إشار تيجيجات إيخانية متػالية بإ الم ، ياار  
 السسشػحااة ل ساااني اييخانيااة إلياااء االساات شاءات األمخيكيااة عمااى يااا رات الااشِّفطمااغ االتفاقيااة الشػويااة، ويااػال الااي وااجا  مااغ االندااحاب 

 تقمرات رل الخدا خ اييخانية الاى ذروتياا بالفعال بعاجماي إذ ت ػىخ األمغ القػمب وىػ ما اعت ختو إيخا  مداس ،9102مصم  مايػ 
إال أنيااا لااع  ياااخااخوج أمخيكااا مش مااغ خ عوالتااي عمااى الاا ؛الشااػوي  يااةمااغ االتفاق العػا ااج التااي كاناات تصساال األخيااخة فااي الحرااػ  عمييااا

7 وذلاظ مسارساة  ايػم مزاا ة عماى القاػل الجولياة السعشياة باساتسخار العسال باالتفاام الشاػوي  تحااوالواجأت إياخا  فاي محياث ر، اتشي
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ة لسػايامة التعاامالت ماغ أجال اتخااذ إجاخاءات ججياج ،يػلياػ ماغ ىاحا العاام 2انتيات فاي مغ خال  مشل تمظ القاػي ميماة ساتيغ يػماا 
مصما   ور ااناا رة أل، أ شااء زياارة ل  لياا الاخ يذ حداغ روحااني بقاػةلس السالية والت ارية معيا ق ل ايقجام عمى خصػة ترعيجبة ججيجة7

ألناو  حرياة7في يا رات الشفط الخام مغ السشصقة، وتقص  تعاونيا م  وكالة الصاقاة ال حجث خمال ك يخا  أ  بال ه قج تُ شيخ يػليػ قا ال "ب
 ، و عػنا نخل الشتي ة"7زعع األمخيكيػ  ذلظ فميفعمػالػ ، و ال معشى أل  يتػق  الشفط اييخاني فيسا يتع ترجيخ بكية نفط السشصقة

تمحام  اخرا  حكيكياا  باالقترااا  العاالسي، لايذ بااإ الم السزايم بذاكل مباشاخ، واال عاغ شخيام تزااييقو، أنياا بسكااغ أ  تاجر  إياخا  و 
  7بدخعةيخف  الدعخ اليامذي لمشفط وىػ ما ، -عمى س يل الس ا ، مغ خال  التجريبات العدكخية- مغ حخكة الت ارة فسغ خال  الحج

، مااغ الذااخيظ فاي االتفاقيااةوالتخاخااي األورو اي ما  أمخيكااا تػساا  ىاامر السشاااورة  تدااعي ماغ وراء تمااظ ايجاخاءات الزااا صة فاإيخا   
 تتاب  وجقةال سيسا وأ  ايخا   7ىا في مػاجية العقػ ات األمخيكيةسكغ أ  بداعجبخال  نقل األزمة الى إشار  ولي أوس ، 

اا لتماظ الخؤياة، فاإ  تعاج  الخراػم، أو بسعشاى أ م السشافداايغ، واا"الحخب الت ارياة"،  حاجة التشاافذ الرايشي األمخيكاي فيساا بداسي وشبق 
 7ال يػ  األمخيكية في مشاشم وممفات مختمفة ومتباعجة، باعتبار أنو سػف يؤ ي إلى تذتيت عميياسػف بقمز مغ قجرة الزيػم 

 7االقترا بة يساإلى تحجي ايجخاءات األمخيكية ع خ تعديد عالقاتقخرت الريغ التي تختبط بعالقات جيجة م  ايخا   خرػيا لػ

 ال يقود لحرب واسعة تصعيد عسكري منضبظ ثانيا:

احتخازية لجي الك يخ مغ األشخاف؛  تحدبات ، في ضل وجػ السشصقةت حجوث مػاجية عدكخية في عمى الخ ع مغ  ع  احتساال
عمى  خورة  لوقا ج قػات حخس الحجو  اييخاني، وقا ج قػات خفخ الدػاحل ايماراتي، أكجا خال تس ل، ومقاء ق ل أبام ويغ والحي

  ج إيخا 7  عسلألل  االنزسام رفسعمى الشيػض بالعالقات الجومػماسية وتأميغ مشصقة الخميج، فيسا ت جو رسالة، استباقية 
كل مغ فخندا وألسانيا السبا رة الس ج ية األمخيكية التي اقتخحت فييا تذكيل تحال   ولي يتػلى رفزت حتى عمى السدتػي الجولي 

 ميسة حسابة السسخات السا ية7 خذية  مغ احتسا  جخ التحال  العدكخي بكيا ة أميخكية نحػ مػاجية م  إيخا 7 
فقط مغ أجل  سشا  الع ػر اآلمغ  لتذكيل قػة حسابة بحخية أورو ية في مبا رتيا ال انية التي تدعي فيياوخيصانيا كحلظ أعمشت 

 أّ  لشج  ال تدعى لسػاجية م  إيخا 7 لمصػاقع والذحشات، 
في ، و ك خل في مشصقة الخميجخي لمجو  الإال أ  ىحا ال يشفي حجوث ترعيج عدكخي محجو ، ال سيسا في ضل زيا ة الحزػر العدك

استسخار سياسة اعتخاض ناقالت في حا  ي التجاعيات األمشية واالقترا بة، مغ ججبة ف وما خمقتو ،ضل التصػرات ال يػسياسية
الى الجفاع عغ  مرالحو البحخية  أحج األشخافأمخيكا أو ما قج يجف  ىػ التذج  األمخيكي7 و ب حتي تحل القزابا السختبصةالشفط  

شاريػ "حخب ناقالت"، يس ما بعيج إلى األذىا ألي قػة إيخانية مذكػ  وشػييا العجا ية7  محجو ة شا  مغ خال   خ ات عدكخيةى
كل مغ الشاقالت والدفغ الحخ ية األميخكية7 و الفعل ايصجمت الشاقمة وىاجسػا حيث زرع اييخانيػ  األليام في مزيم ىخمد 

 ج  ك يخة، وميع إيخاني و خقت7 وخا ت بعجىا القػات البحخية األميخكية معخكة .022وخيججدتػ "، في  األميخكية "إس إس
الحخب وا)الحخب  ػ  "برف اييخانيػ  ، إال أ  اق  وخيسة بالشدبة إلى إيخا وعمى الخ ع مغ أ  الحخب كانت ليا عػ  7االيخانيةزوارم 

مشداع ونطست )الجعع( العالسي لمعخام7 وأشاروا إلى أ  األمع الستحجة لع تج  العخام عّخ تيع ل أمخيكاالسفخو ة( ألنيع بعتقجو  أ  
 مغ العػ ة مخة أخخل في ضل مذ جػىخ أمشيا القػمي، وتيجيجوماذا بسش  إيخا   لكيامو بذغ الحخب  جىا في مصم  ال سانيشيات7

لذؤو   مدتذارا  أو  عسللسعصيات  يخل وخوس ريج  الحي أمام  تمظ اليذ لجييا شيء تخدخه7  الحياة فييا بعج حطخ الشفط، فيي
الي  بذيخأ  التاريخ " :مذ األمغ القػمي في ال يت األويسآلخخ أر عة رؤساء في شاقع مػضفي م جشػب آسيا والذخم األوسط 
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إيخا  ومغ الرع  لميابة أ  إيخا  ال تتخاج  بديػلة777، والجرس األساسي لمحخب في ال سانيشيات ىػ أنو مغ الديل وجء يخاع م  
حػالي شيخ مغ األ 7 وعمى  شا خة استصالع أمخيكية ق ل و   حج لو77، إيخا  لغ تخيفيا الػالبات الستحجة بديػلة"،  فقج أسقصت

 لكغ ماذا بسش  إيخا  مغ استخجام نسط ججيج في ال سيسا في ضل التفػم اليخ ي العدكخي،  التاريخ بالصب  ال بعيج نفدو، أالخ ع 
رض العجو نفدو وت يخ الحعخ ىشا ، عمى نسط اسمػب  اعر، مغ أ  تشقل الرخاع الى ىػ أو الزيط اذا ىػجست في السزيم، 

يػليػ 99في  يحيفة  يمي تميخافوىػ ما أشارت لو يا مدبقا  في أرض الخرع، خال  ابقاظ الخالبا الشا سة التي بفتخض أنيا شكمت
تجعسيا وىي   إيخا  شكمت خالبا إرىاوية نا سة ع خ أورو ا بسا فييا وخيصانيا، أ" وخيصانية استخباراتيةالتي نقمت عغ مرا ر 

وتعصي األوامخ ليا، وأ  وكاالت االستخبارات تعتقج أ  األزمة م  إيخا  قج تتد   في إبقاظ تمظ الخالبا ايرىاوية الشا سة، وأنيا قج 
أ  أبزا "ىشا "7  وأشارت  عمى األزمة في الخميج، إذا تفاقست األزمة نيا؛ ر ا  ُتكمفيا وتجفعيا إلى شغ ى سات إرىاوية في وخيصا

عغ خمية جسعت  9105شخشة مكافحة ايرىاب عام  بعج اكتذافىشا  اتيامات سابقة شالت شيخا  بذأ  تمظ الخالبا الشا سة، 
 7"أششا  مغ الستف خات في متاجخ بزػاحي لشج 

 سلبية  تجاه ايرانعواقة  ثالثا:

بعت خ التػتخ في مزيم ىخمد ىػ أك خ التحجبات إلحاحا  عمى أجشجة ر يذ الحكػمة ال خيصاني "وػريذ جػندػ " الحي تػلى رسسيا 
ألخيخة التشرل مقاليج ر اسة الحكػمة في يػليػ ال اري، وعمى الخ ع مغ الخالف الداوم ويغ الػالبات الستحجة و خيصانيا عمى إ خ ا

 أ  سياسات لشج  مغ خمفيا االتحا  األور ي ت اه السم  اييخاني وخمتو ر سا تختم  في السدتق ل القخي ، ، إالمغ االتفام الشػوي 
ا حاجة  عمى إ خ الترعيج في "ىخمد"، حيث ات و "جػندػ " يعال  قيامو بالتشديم م  الخ يذ األمخيكي " ونالج تخام "، مؤكج 

التي  ستاذ العالقات الجولية في السخكد القػمي السرخي لمبحػثتػرة مخوة نطيخ أوحد  الجك ال مجيغ لمعسل مع ا في ىحه القزية،
ا قجر ا أك خ مغ التباحث والتػافم ويغ ال ان يغ إبا  لقاء الدعيسيغ في  ، أنو مغ الستػق  أ  تشا  قزية السسخات السا يةأ افت أبز 

 ل7قسة م سػعة الجو  الدب  السقخر عقجىا في فخندا في أ دصذ السق 
مديجا  مغ التذج  ات اه الذخوم الالزمة لتفعيل اآلليات السالية والذخوم السرخفية التي تحتاجيا إيخا  ىحا التحػ  قج بخمم  

باي افة الى زيا ة الحرار الشفصي عمى الدفغ اييخانية، حتى الست ية الى الريغ واليشج  مخيكية،األلسػاجية لعقػ ات االقترا بة 
 ايخا  في ضل ضخوفيا االست شا ية، وذلظ ع خ مزابقات مغ القػات البحخية الجولية السشتذخة ىشا 7 م  التي قج تتعامل

إيخا   تسزي قجما في خخم شخوم االتفام بعج أ  اندح ت مشو الػالبات الستحجة، و جأت في تخديغ يػرانيػم مخفس   أال سيسا و  
% التي ..77تخف  مدتػل تخري  اليػرانيػم إلى مدتػيات تت اوز ندبة  اآل وىي  التخري  أك خ مغ الحج السدسػح ليا بو، و

ىحا الدمػ  اييخاني يجف  األور ييغ الى مذاركة الػالبات الستحجة مخاوفيا ت اه أنذصة ايخا  و خام يا الشػوية، وقج  حج ىا االتفام7
 العقػ ات تصاليا ال بحيث ايندانية الدم  لذخاءيػق  العسل األور ي باآلليات البصيئة التي تديل لصيخا  مجفػعات مالية 

 7األمخيكية

يخا ، في ضل السداعي تخجيل خيارات الترعيج العدكخي، أو زيا ة العػاق  الدم ية ت اه إالسبكخ  مغ إنو القػ  بسكغ ختام ا،
تع معال تيا في إشار حل السشازعات، لحػا ث الستعمقة وشاقالت الشفط، الجومػماسية في م ل ىحه األزمات، ال سيسا وأ  ك يخ مغ ا

 تفا با لديا ة حجة التػتخات، والػا ل أ  سمػ  ايخا  في السزيم ىػ في إشار تكتيكات مػازنة الزيػم7 

 


