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الخمᥝ쀑س، ቓ䭂 19انون الثاني، 2012 الساعة 00:03  وسام الدين العቓ䭂لة

يحررها كتابها ـ تأسست في 2002/9/1
مؤسسها ورئيس التحرير إياد الزاملي

مضي즒 هرمز بين التهديدات اإليرانᥝ쀑ة ومتطل兒촡ات القانون الدولي

عادت قضᥝ쀑ة التهديد بإغالق مضي즒 هرمز في وجه المالحة الدولᥝ쀑ة لتلقي 兒촡ظاللها على المشهد الدولي 兒촡عد المناورات التي أجرتها إيران في ቓ䭂 24انون
األول 2011 واستمرت عشرة أᥝ쀑ام اختبرت خاللها طورڻ蒑يدات ومدمرات ومنظومات صاروخᥝ쀑ة متطورة, إضافة إلى التصر䔜儖حات التي أطلقها األميرال حبيب
هللا سᥝ쀑ار巍㮗 قائد القوات ال兒촡حر䔜儖ة اإليرانᥝ쀑ة التي قال فيها إنَّ إغالق مضي즒 هرمز 兒촡النس兒촡ة إليران " أسهل من شرڻ蒑ة ماء" حيث قوڻ蒑لت هذه التصر䔜儖حات بردود

فعل دولᥝ쀑ة مت兒촡اينة .
蛍䆱حار ومد兒촡ة األمم المتحدة لقانون الᥝ쀑ه وفقًا التفاقᥝ쀑ام المرور فቓ䭂هرمز وأح 즒ة لمضيᥝ쀑ة االستراتيجᥝ쀑ان األهمᥝ쀑لذلك سنحاول في هذه الدراسة الموجزة ب

مشروعᥝ쀑ة التهديدات اإليرانᥝ쀑ة بإغالقه.
  

الدولᥝ쀑ة, ولم تكن التجارة  العالم, وقد لعب دورًا دولᥝ쀑ًا وٕاقلᥝ쀑مᥝ쀑ًا هامًا منذ عدة قرون أسهم في تطو䔜儖ر  المائᥝ쀑ة في  الممرات  أهم  ᥝ쀑عتبر مضي즒 هرمز أحد 
المالحة فᥝ쀑ه آنذاك خاضعة لمعاهدات دولᥝ쀑ة بل ቓ䭂انت تخضع لنظام الترانز䔜儖ت الذ巍㮗 ال ᥝ쀑فرض شروطًا على السفن طالما أنَّ مرورها ቓ䭂ᥝ쀑ون سر䔜儖عًا من دون
توقف. وቓ䭂ᥝ쀑تسب مضي즒 هرمز أهميته من ቓ䭂ونه ᥝ쀑عد 兒촡منزلة عن즒 الزجاجة في مدخل الخليج العرڻ蒑ي وهو المنفذ الوحيد للدول العرڻᥝ쀑蒑ة المطلة على الخليج

العرڻ蒑ي 兒촡استثناء المملكة العرڻᥝ쀑蒑ة السعودᥝ쀑ة واإلمارات وسلطنة ُعمان.
ومن الناحᥝ쀑ة القانونᥝ쀑ة فإنَّ مضي즒 هرمز ع兒촡ارة عن ممر مائي ᥝ쀑صل بين مسطحين أو رقعتين من ال兒촡حار العالᥝ쀑ة, حيث الخليج العرڻ蒑ي من جهة وخليج

 .(1) 蛍䆱من جهة      أخر 巍㮗الهند 錤ꊡᥝ쀑حر العرب والمح兒촡عمان و
 

الشرقي لجز䔜儖رة ᥝ쀑ቓ䭂شᥝ쀑م مع جزر الراك الجزء  الشمالᥝ쀑ة من  الجنوب وتتألف شواطئه  الشرقي وعمان في  الشمال والشمال  إيران في  بين   즒المضي  وᥝ쀑قع 
وهينجام وأما شواطئه الجنوڻᥝ쀑蒑ة فتتألف من الساحلين الغرڻ蒑ي والشمالي لش兒촡ه جز䔜儖رة موزاندام الواقعة في أقصى الشمال في األرض الرئᥝ쀑سة لُعمان, و䔜儖بلغ
عرض الطر즒䔜儖 إلى المضي즒 في خليج ُعمان في االتجاه الشمالي حوالي 30 مᥝ쀑ًال , وᥝ쀑ضي즒 حتى ᥝ쀑صل عرضه إلى 20,75 مᥝ쀑ًال عند النهاᥝ쀑ة الشمالᥝ쀑ة
الشرقᥝ쀑ة بين جز䔜儖رة الراك وجز䔜儖رة ቓ䭂و䔜儖ن التي ت兒촡عد حوالي 8,50 ميل في االتجاه الشمالي لش兒촡ه جز䔜儖رة موزندام, وتعترض المالحة 兒촡عض الصعو兒촡ات داخل
兒촡اسمها المسماة  للجز䔜儖رة  الشرقي  الشمالي  الساحل  إال 兒촡عض األرصفة بجانب مدينة ᥝ쀑ቓ䭂شم على  للتحميل والتنز䔜儖ل  أو أرصفة  المضي즒، وال توجد موانئ 

وቓ䭂ذلك 兒촡عض األرصفة عند مدينة بندر ع兒촡اس اإليرانᥝ쀑ة, ቓ䭂ما ال يوجد في المنطقة معالم طبᥝ쀑عᥝ쀑ة ᥝ쀑مቓ䭂ن قᥝ쀑اس حدود ال兒촡حر اإلقلᥝ쀑مي منها (2).
 

وعلى اعت兒촡ار أنَّ مᥝ쀑اه الخليج العرڻ蒑ي ُتعّد 兒촡حرًا ش兒촡ه مغل즒 لذلك ᥝ쀑شቓ䭂ل مضي즒 هرمز المنفذ الوحيد لعدد من دول الخليج العرڻᥝ쀑蒑ة ( العراق, الكو䔜儖ت, قطر،
ال兒촡حر䔜儖ن) التي تعتبر أكثر ارت兒촡اطًا 兒촡المضي즒 مقارنة 兒촡غيرها مثل إيران ورڻ蒑ما ُعمان والمملكة العرڻᥝ쀑蒑ة السعودᥝ쀑ة واإلمارات العرڻᥝ쀑蒑ة التي لها منافذ 兒촡حر䔜儖ة خارج
مᥝ쀑اه الخليج ، و兒촡التالي فإنَّ صلتها ال兒촡حر䔜儖ة 兒촡العالم الخارجي ال ᥝ쀑مቓ䭂ن أن تقوم إّال عبر مᥝ쀑اه مضي즒 هرمز , لذلك تمَّ تخصᥝ쀑ص ممر䔜儖ن ( ذها兒촡ًا وٕاᥝ쀑ا兒촡ًا )

للمالحة في المضي즒 وفقًا للخصائص الهيدروغرافᥝ쀑ة المحددة من قبل (المنظمة الدولᥝ쀑ة للمالحة ال兒촡حر䔜儖ة).
األهمᥝ쀑ة االستراتيجᥝ쀑ة لمضي즒 هرمز .

شቓّ䭂ل مضي즒 هرمز منذ القدم ممرًا تجار䔜儖ًا استراتيجᥝ쀑ًا مما جعله ُعرضًة ألطماع الدول الكبر蛍䆱، ومحورًا للصراع والتنافس بين دوله من جهة وڻ蒑ين الدول
األجنبᥝ쀑ة ذات المصالح الحيوᥝ쀑ة في المنطقة من جهة أخر蛍䆱 (3). إذ ᥝ쀑عبره أكثر من 40% من نف錤ꊡ العالم 兒촡معدل 200-300 ناقلة نف錤ꊡ يومᥝ쀑ًا، أ巍㮗 ناقلة
قناة  즒䔜儖الغرب عن طر و兒촡اتجاه  والهند)،  والصين،  (الᥝ쀑ا兒촡ان،  آسᥝ쀑ا خاصة  إلى  الشرق  兒촡اتجاه   錤ꊡالنف هذا  و䔜儖ذهب   ,(4) الذروة  في ساعات   즒دقائ  6 ቓ䭂ل 
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السوᥝ쀑س. 
وتأتي األهمᥝ쀑ة االستراتيجᥝ쀑ة لمضي즒 هرمز في منظور الجغرافᥝ쀑ا السᥝ쀑اسᥝ쀑ة من األهمᥝ쀑ة االستراتيجᥝ쀑ة والنفطᥝ쀑ة لمنطقة الخليج العرڻ蒑ي 兒촡شቓ䭂ل عام, وهو ما
دفع 兒촡عض دول الخليج العرڻᥝ쀑蒑ة إلى التخفيف من اعتمادها على هذا المضي兒촡 즒سبب األزمات السᥝ쀑اسᥝ쀑ة التي أثارها في فترات سا兒촡قة، في حين قامت إيران
في زمن الشاه 兒촡احتالل الجزر اإلماراتᥝ쀑ة الثالث 兒촡القوة أوائل الس兒촡عينᥝ쀑ات بهدف دعم سᥝ쀑طرتها العسቓ䭂ر䔜儖ة على المضي즒 (5) وأقامت فيها قواعد عسቓ䭂ر䔜儖ة
للسᥝ쀑طرة على حرቓ䭂ة السفن في الجنوب الغرڻ蒑ي للمضي즒 إلى جانب سᥝ쀑طرتها عليها في الشمال بواسطة القاعدة ال兒촡حر䔜儖ة اإليرانᥝ쀑ة في مدينة ( بندر ع兒촡اس)

.
إلى يتوق  ቓ䭂ان   즒الساب السوفيتي  فاالتحاد   ,蛍䆱الكبر الدول  بين  استراتيجي  رهان  موضوع  هرمز   즒مضي أص兒촡ح  الخليج  منطقة  في   錤ꊡالنف اكتشاف  ومنذ 
巍㮗الهند  錤ꊡᥝ쀑المح مᥝ쀑اه  أساطيلها في  إلى أطالق  المتحدة  الوالᥝ쀑ات  بينما سعت  المنطقة،   錤ꊡنف المنشود والتمቓ䭂ن من  تفوقه   즒لتحقي  즒المضي إلى  الوصول 
والخليج العرڻ蒑ي ومتّنت الروا錤ꊡ兒촡 السᥝ쀑اسᥝ쀑ة والتجار䔜儖ة والعسቓ䭂ر䔜儖ة مع دول المنطقة ضمانًا لوصولها إلى منا兒촡ع النف錤ꊡ واإلشراف على طرق إمداده انطالقًا من
مضي즒 هرمز الذ巍㮗 تعتبره جزءًا من أمنها الوطني 兒촡اعت兒촡ار أنَّ تأمين حر䔜儖ة المالحة فᥝ쀑ه مسألة دولᥝ쀑ة 兒촡الغة األهمᥝ쀑ة السᥝ쀑ما وأنَّه الطر즒䔜儖 األهم إلمدادات

النف錤ꊡ العالمᥝ쀑ة.
وᥝ쀑قع مضي즒 هرمز بين أراضي دولتين هما إيران وُعمان , وفي الوقت نفسه يرڻ錤ꊡ蒑 جزأين من مᥝ쀑اه ال兒촡حار العالᥝ쀑ة وهي خليج عمان ومᥝ쀑اه الخليج العرڻ蒑ي،
لذلك تنطب즒 علᥝ쀑ه حالة المضي즒 الذᥝ쀑 巍㮗قع بين أراضي دولتين فቓ䭂ᥝ쀑ون في هذه الحالة خاضعًا لسᥝ쀑ادة واختصاص الدول الساحلᥝ쀑ة 兒촡مقدار 兒촡حارها اإلقلᥝ쀑مᥝ쀑ة
أو إلى الخ錤ꊡ الوس錤ꊡ لمجر蛍䆱 المᥝ쀑اه حسب اتساع المضي즒، و兒촡ما أنَّ اتساع المضي즒 يتراوح ما بين 20 و 32 مᥝ쀑ًال 兒촡حر䔜儖ًا فإنَّه ᥝ쀑قع ضمن المᥝ쀑اه اإلقلᥝ쀑مᥝ쀑ة
اإليرانᥝ쀑ة والعمانᥝ쀑ة ولكونه يرڻ錤ꊡ蒑 بين جزأين من ال兒촡حار العالᥝ쀑ة فانَّه يخضع لمرور المالحة الدولᥝ쀑ة ( المرور العابر) بدون الحاجة إلى أخذ إجازة مس兒촡قة من
الدولتين الساحليتين, غير أنَّ إيران وسلطنة ُعمان تتمسቓ䭂ان 兒촡سر䔜儖ان نظام (المرور البر巍㮗ء) الذᥝ쀑 巍㮗ضمن لهما السᥝ쀑طرة على المضي즒، وحماᥝ쀑ة أمنهما من
األخطار التي قد تنتج عنه , في حين أنَّ 兒촡قᥝ쀑ة الدول الخليجᥝ쀑ة األخر蛍䆱 تتمسك 兒촡ح즒 المرور العابر ط兒촡قًا للمادة 38 من اتفاقᥝ쀑ة األمم المتحدة لقانون

ال兒촡حار لعام 1982 والذᥝ쀑 巍㮗قترب معناه من نظام المرور الحر، وᥝ쀑عني ذلك إتاحة الح즒 في المرور دون إعاقة.
من هنا فإنَّ ثمة مصلحة واضحة للمجموعة الدولᥝ쀑ة في استمرار انسᥝ쀑اب حرቓ䭂ة المالحة في مضي즒 هرمز وقد تت兒촡اين المصالح في العبور عبر هذا الممر
المائي االستراتيجي ما بين دولٍة وأخر蛍䆱، ولكن الجمᥝ쀑ع ᥝ쀑شترك في ቓ䭂ون هذه المصالح حيوᥝ쀑ة أو مهمة ولها انعቓ䭂اسات م兒촡اشرة ال تخفى على االقتصاد

العالمي .
 النظام القانوني للمالحة في مضي즒 هرمز

ᥝ쀑فصل مضي즒 هرمز بين إقلᥝ쀑مي دولتين هما ُعمان وٕايران، و䔜儖تراوح اتساعه ما بين 20 إلى 30 مᥝ쀑ًال 兒촡حر䔜儖ًا ، لذلك فإنَّ مᥝ쀑اهه تعتبر 兒촡حرًا إقلᥝ쀑مᥝ쀑ًا لكل من
ُعمان وٕايران، وتمارس ቓ䭂ل منهما سᥝ쀑ادتها على الجانب المجاور إلقلᥝ쀑مها. ቓ䭂ما يرڻ錤ꊡ蒑 مضي즒 هرمز بين الخليج العرڻ蒑ي وخليج عمان، وهو بذلك يدخل في
نطاق المضاي즒 التي تصل بين 兒촡حر䔜儖ن عامين هما 兒촡حر ُعمان والمح錤ꊡᥝ쀑 الهند巍㮗 والخليج العرڻ蒑ي الذ巍㮗 تقع علᥝ쀑ه جمᥝ쀑ع دول الخليج من الغرب والعراق من
الشمال وٕايران من الشرق، وهو من الناحᥝ쀑ة القانونᥝ쀑ة يدخل في نطاق المضاي즒 الدولᥝ쀑ة التي تصل بين جزأين من أعالي ال兒촡حار أو منطقتين اقتصاديتين

خالصتين، لذلك فإنَّه يخضع لنظام المرور العابر وفقًا التفاقᥝ쀑ة األمم المتحدة لقانون ال兒촡حار لعام 1982 ولᥝ쀑س لنظام المرور البر巍㮗ء. 
وخالل مناقشة األحቓ䭂ام القانونᥝ쀑ة للمضاي즒 في المؤتمر الثالث لألمم المتحدة لقانون ال兒촡حار وقبل التوقᥝ쀑ع على االتفاقᥝ쀑ة المذቓ䭂ورة أعاله حدث صراع بين
مفتوحة  즒المضاي هذه  兒촡قاء  الكبر蛍䆱 على  الدول  وافقت  الدولᥝ쀑ة حيث  للمالحة  المستخدمة   즒للمضاي القانوني  النظام  النامᥝ쀑ة حول  والدول   蛍䆱الكبر الدول 
وخاضعة لنظام المرور العابر 兒촡النس兒촡ة لجمᥝ쀑ع السفن 兒촡ما فيها السفن الحرڻᥝ쀑蒑ة والطيران, أما الدول المشاطئة لهذه المضاي즒 فكانت تسعى إلى تطبي즒 مبدأ
السفن دون  التجار䔜儖ة  والطائرات  السفن  مرور  فᥝ쀑ه  ᥝ쀑فترض   巍㮗الذ البر巍㮗ء  المرور  لنظام  وٕاخضاعها  الدولᥝ쀑ة  المائᥝ쀑ة  الممرات  هذه  اإلقلᥝ쀑مᥝ쀑ة على  السᥝ쀑ادة 
المستخدمة  즒المضاي في  والطائرات  للسفن  العابر  المرور   즒ح اعتمدت  االتفاقᥝ쀑ة  أنَّ  إال   ,(6)  즒المسب اإلذن  لمرورها   ⪲蕡شترᥝ쀑 التي  الحرڻᥝ쀑蒑ة  والطائرات 
للمالحة الدولᥝ쀑ة بين جزء من أعالي ال兒촡حار ومنطقة اقتصادᥝ쀑ة خالصة وجزء آخر من أعالي ال兒촡حار ومنطقة اقتصادᥝ쀑ة خالصة , وأوضحت االتفاقᥝ쀑ة حقوق

وواج兒촡ات السفن التي تمر في المضي즒، وحقوق وواج兒촡ات الدول الساحلᥝ쀑ة المطلة علᥝ쀑ه, وتنطب즒 هذه األحቓ䭂ام على مضي즒 هرمز(7) .
أحቓ䭂ام المرور العابر في مضي즒 هرمز .

أوًال : التعر䔜儖ف بنظام المرور العابر .
ᥝ쀑عتبر نظام المرور العابر من األنظمة التي استحدثتها اتفاقᥝ쀑ة األمم المتحدة لقانون ال兒촡حار لعام 1982 ولم ቓ䭂ᥝ쀑ن من األنظمة المالحᥝ쀑ة المعروفة من
قبل، وقد استخدمت المشروعات التي نوقشت في المؤتمر الثالث لقانون ال兒촡حار تعبير" المرور العابر" ቓ䭂محاولة للتوفي즒 بين االتجاهات المتعارضة التي

سادت مناقشات موضوع المرور عير المضاي즒 المستخدمة للمالحة الدولᥝ쀑ة (8). 
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العبور المتواصل السر䔜儖ع في العابر 兒촡أنَّه "ممارسة حر䔜儖ة المالحة والتحلي즒 لغرض وحيد هو  المادة 38 من االتفاقᥝ쀑ة المرور  الثانᥝ쀑ة من  الفقرة  وعرفت 
المضي즒" (9), و兒촡موجب هذا النظام تتمتع جمᥝ쀑ع السفن والطائرات دون تمييز سواء أكانت تجار䔜儖ة أو غير تجار䔜儖ة أو حرڻᥝ쀑蒑ة 兒촡ح즒 المرور العابر الذ巍㮗 ال
،즒ع في المضي䔜儖لغرض وحيد هو العبور المتواصل السر 즒ة المالحة والتحلي䔜儖معنى أنَّ المرور العابر هو أن تمارس السفن والطائرات حر兒촡 ,عاقᥝُ쀑 يجوز أن
وال ᥝ쀑منع ذلك من الدخول إلى الدولة الساحلᥝ쀑ة المطلة على المضي즒 أو مغادرتها أو العودة منها مع مراعاة شرو蕡⪲ الدخول إلى تلك الدول, وال ᥝ쀑مس نظام
المᥝ쀑اه المضي즒 لسᥝ쀑ادتها وواليتها على هذه  المطلة على  الساحلᥝ쀑ة  الدول  يتشቓ䭂ل منها وال ممارسة  التي  للمᥝ쀑اه  القانوني  النظام   즒المضي المرور خالل 

وحيزها الجو巍㮗 وقاعها و兒촡اطن أرضه.
أما المادة 37 من االتفاقᥝ쀑ة فقد حددت نطاق تطبي즒 نظام المرور العابر حيث أشارت إلى أنَّ هذا النظام ᥝُ쀑طب즒 على المضاي즒 التي ُتستخدم للمالحة

الدولᥝ쀑ة بين جزء من أعالي ال兒촡حار أو منطقة اقتصادᥝ쀑ة خالصة وجزء آخر من أعالي ال兒촡حار أو منطقة اقتصادᥝ쀑ة خالصة.
وخالل المؤتمر الثالث لقانون ال兒촡حار ناقشت لجنة الخبراء العرب التي تمَّ تشቓ䭂يلها لدراسة موضوعات قانون ال兒촡حار ما أوصى 兒촡ه مجلس جامعة الدول
العرڻᥝ쀑蒑ة في قراره رقم 2978 لعام 兒촡 1972قبول مبدأ حر䔜儖ة المالحة في المضاي즒 والخلجان (10). وخالل المناقشات برز رأᥝ쀑ان, األول يدعو للموافقة
على نظام المرور العابر ቓ䭂ما هو مقترح أمام مؤتمر األمم المتحدة الثالث لقانون ال兒촡حار, أما الرأ巍㮗 الثاني فقد طالب 兒촡األخذ بنظام المرور البر巍㮗ء في هذه
التفاقᥝ쀑ة لخضوعه  الطائرة   즒تحلي نظام  إلى  اإلشارة  است兒촡عاد  مع  الحرڻᥝ쀑蒑ة  السفن  لمرور  兒촡النس兒촡ة   즒المسب اإلذن   ⪲蕡اشترا من  علᥝ쀑ه  يترتب  兒촡ما   즒المضاي

شቓ䭂ᥝ쀑اغو 1944.
وتجدر اإلشارة إلى أنَّ نظام المرور العابر ال ᥝ쀑طب즒 على المضي즒 المشቓ䭂ل بجز䔜儖رة تا兒촡عة للدولة المشاطئة للمضي즒 وڻ蒑ين الرقعة األرضᥝ쀑ة الرئᥝ쀑سة لهذه
الدولة إذا ቓ䭂ان موجودًا في اتجاه ال兒촡حر من الجز䔜儖رة طر즒䔜儖 في أعالي ال兒촡حار أو طر즒䔜儖 في منطقة اقتصادᥝ쀑ة خالصة ቓ䭂ᥝ쀑ون مالئمًا للمرور 兒촡قدر مماثل من
حيث الخصائص المالحᥝ쀑ة والهيدروغرافᥝ쀑ة المحددة من قبل المنظمة الدولᥝ쀑ة للمالحة ال兒촡حر䔜儖ة فهذا النوع من المضايᥝ쀑 즒سر巍㮗 علᥝ쀑ه نظام المرور البر巍㮗ء

 .(11)
ثانᥝ쀑ًا : واج兒촡ات السفن أثناء مرورها في مضي즒 هرمز .

الدولᥝ쀑ة ومنها  즒المضاي العابر في  المرور   즒أثناء ممارستها ح السفن والطائرات  ال兒촡حار واج兒촡ات  لقانون  المتحدة  اتفاقᥝ쀑ة األمم  المادة 39 من   نظمت 
مضي즒 هرمز حيث نصت على ضرورة أن تمضي السفن والطائرات دون إ兒촡طاء خالل المضي즒 أو فوقه، وتمتنع عن أ巍㮗 تهديد 兒촡القوة أو أ巍㮗 استعمال لها
ضد سᥝ쀑ادة الدولة الساحلᥝ쀑ة المطلة على المضي즒 أو سالمتها اإلقلᥝ쀑مᥝ쀑ة, وأ巍㮗ُّ مخالفة لذلك ُتعد انتهاكًا لم兒촡ادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق المتحدة
وعلى السفن المارة مرورًا عابرًا أن تمتثل لألنظمة واإلجراءات والممارسات الدولᥝ쀑ة المقبولة عمومًا للسالمة في ال兒촡حر, وቓ䭂ذلك األمر 兒촡النس兒촡ة للطائرات في

الجو, وأن تمتثل لألنظمة واإلجراءات والممارسات الدولᥝ쀑ة المقبولة عمومًا لمنع التلوث من السفن وخفضه والسᥝ쀑طرة علᥝ쀑ه (12).
즒حث العلمي والمسح الهيدروغرافي أثناء مرورها العابر في المضي兒촡ما في ذلك سفن ال兒촡 ةᥝ쀑ام السفن األجنبᥝ쀑أما المادة 40 فقد نصت على عدم جواز ق

.(13) 즒من الدول المشاطئة للمضي 즒حث أو مسح دون إذن ساب兒촡 ة أنشطةᥝ쀑أ兒촡
ثالثًا : واج兒촡ات وحقوق ومسؤولᥝ쀑ة الدول المشاطئة لمضي즒 هرمز .

يتوجب على الدول المشاطئة لمضي즒 هرمز ( إيران, سلطنة ُعمان) أن ُتعّين للمالحة في المضي즒 ممرات 兒촡حر䔜儖ة تتطاب즒 مع األنظمة الدولᥝ쀑ة المقبولة
عمومًا, و䔜儖جوز لها أن تعتمد قوانين وأنظمة 兒촡شأن المرور العابر تتناول سالمة المالحة وتنظᥝ쀑م حرቓ䭂ة المرور ال兒촡حر巍㮗. وال تميز هذه القوانين واألنظمة
بين السفن األجنبᥝ쀑ة، وال يجوز أن ቓ䭂ᥝ쀑ون األثر العملي لتطبي즒 هذه القوانين واألنظمة إنቓ䭂ارًا لح즒 المرور العابر للسفن, وعند قᥝ쀑ام أ巍㮗 سفينة أو طائرة
تتمتع 兒촡الحصانة السᥝ쀑ادᥝ쀑ة بتصرف يخالف هذه القوانين واألنظمة تتحمل دولة علم السفينة أو دولة تسجيل الطائرة أ巍㮗 خسارة أو ضرر يلح兒촡 즒الدولة
الساحلᥝ쀑ة للمضي즒 نتيجة لذلك ቓ䭂 ,(14)ما يتوجب على الدول الساحلᥝ쀑ة المطلة على المضي즒 أن تقوم 兒촡اإلعالن المناسب عن أ巍㮗 خطر ቓ䭂ᥝ쀑ون لها علم 兒촡ه

يهدد المالحة أو التحلي즒 داخل المضي즒 أو فوقه, وال ᥝ쀑ح즒 لها إᥝ쀑قاف المرور العابر(15).
من خالل ما سب즒 يتبين أنَّ اتفاقᥝ쀑ة األمم المتحدة لقانون ال兒촡حار التي تمَّ اعتمادها في 30 نᥝ쀑سان/أبر䔜儖ل 1982 راعت ممارسة حر䔜儖ة المالحة للسفن في
التي تخالف هذه األحቓ䭂ام تتعرض للمسؤولᥝ쀑ة الدولة  الدولة الساحلᥝ쀑ة المطلة على المضي즒. وأنَّ  الدولᥝ쀑ة، وحقوق  المائᥝ쀑ة المستخدمة للمالحة  الممرات 
الدولᥝ쀑ة خاصة إذا ترتب على تصرف الدولة المطلة على المضي즒 إعاقة المالحة في هذه الممرات المائᥝ쀑ة الدولᥝ쀑ة, وقد يؤد巍㮗 ذلك إلى تدخل مجلس األمن

الدولي المنو兒촡 ⪲蕡ه الحفا曨抏 على األمن الجماعي الدولي.
را兒촡عًا : التهديد بإغالق مضي즒 هرمز .

في العراقᥝ쀑ة   - اإليرانᥝ쀑ة  الحرب  إ兒ّ촡ان  خاصًة  المناس兒촡ات  من  العديد  في  الدولᥝ쀑ة  المالحة  وجه  في  هرمز   즒مضي بإغالق  اإليرانيون  المسؤولون  هدد 
الثمانينᥝ쀑ات من القرن العشر䔜儖ن (16), وعቓ䭂ست هذه التهديدات ردود فعل عنᥝ쀑فة عّبرت عن القل즒 واالهتمام الشديدين بهذا الممر الدولي الذ巍㮗 ال غنى
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عنه للمالحة في الخليج العرڻ蒑ي .
لع兒촡ة تبرز قضᥝ쀑ة مضي즒 هرمز ቓ䭂ورقٍة مهمة في  إيران والغرب،  بين  النووᥝ쀑ة  المنطقة، وخصوصًا األزمة  المحتدمة في  الكثيرة  واليوم وفي ظل األزمات 
المناورات السᥝ쀑اسᥝ쀑ة والنفطᥝ쀑ة واالستراتيجᥝ쀑ة، وُتسِهم في خل즒 الت兒촡اساٍت ቓ䭂بر蛍䆱 لجمᥝ쀑ع القو蛍䆱 الفاعلة في منطقة الخليج العرڻ蒑ي, فاألزمة ᥝ쀑مቓ䭂ن أن تتصاعد
錤ꊡالنف 즒شأن مسألة تدف兒촡 هرمز تساؤالت حاسمة 즒ه مضيᥝ쀑سيؤول إل 巍㮗ة, لذلك ُيثير الوضع الذᥝ쀑ي للغاቓ䭂ᥝ쀑ل دراماتቓ䭂ش兒촡 طرةᥝ쀑سرعة وتخرج عن نطاق الس兒촡
إلى األسواق العالمᥝ쀑ة, ففي حال إغالق المضي즒 سيجد العالم نفسه "مخنوقًا" نفطᥝ쀑ًا، السᥝ쀑ما الدول التي ال تملك مخزونًا استراتيجᥝ쀑ًا ቓ䭂افᥝ쀑ًا لُمدٍد مناس兒촡ة
ቓ䭂الصين والهند والᥝ쀑ا兒촡ان وቓ䭂ور䔜儖ا وغيرها، 兒촡عቓ䭂س الوالᥝ쀑ات المتحدة ودول االتحاد األوروڻ蒑ي التي ቓ䭂ᥝ쀑في مخزونها النفطي لمدة تصل إلى أرڻ蒑عة أشهر ناهᥝ쀑ك

عن أنَّ إغالق هذا المضي즒 الحيو巍㮗 سيؤد巍㮗 إلى رفع أسعار النف兒촡 錤ꊡشቓ䭂ل جنوني مما ᥝ쀑ضع ضغوطًا هائلة ال ُتطاق على االقتصادᥝ쀑ات العالمᥝ쀑ة.
ومع ازدᥝ쀑اد سخونة الملف النوو巍㮗 اإليراني خصوصًا 兒촡عد فرض مجلس األمن الدولي أرڻ蒑ع حزم من العقو兒촡ات السᥝ쀑اسᥝ쀑ة واالقتصادᥝ쀑ة على إيران 兒촡موجب
⪲蕡ات ونوعيتها إذا لم تستجب إيران لشرو兒촡ُتصّعد من حجم العقو 蛍䆱عدها من قرارات أخر兒촡 القرارات (1737, 1747, 1810, 1929) والتي قد تمهد لما
المسؤولون ᥝ쀑طلقها  التي  التهديدات  تزايد  مع  أهمᥝ쀑ة  هرمز   즒مضي قضᥝ쀑ة  تزداد  معالجته،  وٕاعادة  اليورانيوم  تخصيب  عملᥝ쀑ات  بإᥝ쀑قاف  الدولي  المجتمع 
اإليرانيون بين الحين واآلخر بإغالق المضي즒 في وجه المالحة ال兒촡حر䔜儖ة، وزعزعة السوق البترولᥝ쀑ة العالمᥝ쀑ة في حال تعّرضها ألᥝ쀑ة ضرڻ蒑ات عسቓ䭂ر䔜儖ة من
الدول التي تترڻ蒑ص بها 兒촡سبب برنامجها  النوو巍㮗 (18), مما قد يدفع إلى حدوث أزمة عالمᥝ쀑ة في الطاقة، تكون تداعᥝ쀑اتها خطيرة على الدول المنتجة

.(17) 錤ꊡوالمستهلكة للنف
َل兒ْ촡س فيها,  فطرق الشحن وناقالت النف錤ꊡ تمّر الناحيتين النظر䔜儖ة والعملᥝ쀑ة تكتسب التهديدات اإليرانᥝ쀑ة بإغالق مضي즒 هرمز أهمᥝ쀑ة استراتيجᥝ쀑ة ال  ومن 
兒촡الُقرب من األراضي اإليرانᥝ쀑ة والجزر التي ُتسᥝ쀑طر عليها في الخليج وቓ䭂ذلك قواعدها ال兒촡حر䔜儖ة الكبر蛍䆱، وهذا يجعلها في موضع مثالي إلعاقة مرور السفن
أنشطتها وز䔜儖ادة  الجديدة  ال兒촡حر䔜儖ة  األنظمة  على  兒촡شدة  والترቓ䭂يز  مستمرة  兒촡صورة  ال兒촡حر䔜儖ة  قواتها  لتحديث   蛍䆱برቓ䭂 أولوᥝ쀑ة  إيران  أعطت  لذلك   ,즒المضي في 
التدر䔜儖بᥝ쀑ة ومناوراتها العسቓ䭂ر䔜儖ة وتحسين موانئها وتقوᥝ쀑ة دفاعاتها الجوᥝ쀑ة, فقد أظهرت المناورات العسቓ䭂ر䔜儖ة لل兒촡حر䔜儖ة اإليرانᥝ쀑ة خالل السنوات األخيرة أنَّها
تستعد لحرب عصا兒촡ات 兒촡حر䔜儖ة تعتمد على قوارب صغيرة وسر䔜儖عة مسلحة 兒촡صوار䔜儖خ سطح - سطح جوالة أو طورڻ蒑يدات أو راجمات صوار䔜儖خ ቓ䭂اتيوشا أو
مدافع رشاشة من أجل شّن هجمات ቓ䭂ر وفر سر䔜儖عة إضافة إلى هجمات انتحار䔜儖ة ضد السفن الحرڻᥝ쀑蒑ة الكبيرة          ( مدمرات, فرقاطات, حامالت
طائرات, سفن إمداد) وضد ناقالت النف錤ꊡ والسفن التجار䔜儖ة، وذلك من أجل إعاقة حرቓ䭂ة المالحة وٕانهاك القوات ال兒촡حر䔜儖ة األمرᥝ쀑ቓ䭂䔜儖ة والغرڻᥝ쀑蒑ة المنتشرة في

الخليج.
錤ꊡ兒촡ة ترت䔜儖حر兒촡ح الᥝ쀑رات أجرتها على أنظمة التسل䔜儖ة عن عدة تطوᥝ쀑ة النظام䔜儖حر兒촡وال 巍㮗ة التي أجرتها قوات الحرس الثور䔜儖حر兒촡شفت إيران خالل المناورات الቓ䭂و
الرسول األعظم 1) التي جرت في آذار/مارس ቓ䭂 2006شفت إيران عن تطو䔜儖ر الغواصة المناورة (  العملᥝ쀑ات تجاه مضي즒 هرمز, ففي   錤ꊡمعظمها بخط
الصغيرة (قادر) التي بإمቓ䭂انها شن عملᥝ쀑ات إنزال مجموعات ቓ䭂وماندوز لمهاجمة قواعد وأهداف 兒촡حر䔜儖ة معادᥝ쀑ة وذلك 兒촡مساعدة تقنᥝ쀑ة من ቓ䭂ور䔜儖ا الشمالᥝ쀑ة،
الماء وᥝ쀑سير 兒촡سرعة 100 متر/ الحرڻᥝ쀑蒑ة والغواصات تحت  السفن  لتدمير  المخصص  (الحوت)  الصاروخ 兒촡حر/兒촡حر  إيران عن  المناورة ቓ䭂شفت  وفي هذه 
ثانᥝ쀑ة - أ巍㮗 أرڻ蒑عة أضعاف سرعة أ巍㮗 سفينة حرڻᥝ쀑蒑ة -  ቓ䭂ما ᥝ쀑مቓ䭂ن تفاد巍㮗 رصده 兒촡السونار. ቓ䭂ما تمَّ أᥝ쀑ضًا اخت兒촡ار إطالق طائرة مائᥝ쀑ة ال ᥝ쀑مቓ䭂ن رصدها 兒촡الرادار،
وتستخدم في تنفيذ مهام انتحار䔜儖ة ضد السفن المعادᥝ쀑ة, 兒촡اإلضافة إلى اخت兒촡ار صوار䔜儖خ ساحلᥝ쀑ة تمَّ تطو䔜儖رها ذاتᥝ쀑ًا في إيران مثل الصاروخ (ቓ䭂وثر) المضاد

للسفن.
ቓ䭂ما تميزت مناورات (الرسول األعظم 5) التي أجرتها القوات ال兒촡حر䔜儖ة اإليرانᥝ쀑ة والحرس الثور巍㮗 اإليراني في نᥝ쀑سان/أبر䔜儖ل 2010 بخفة الحرቓ䭂ة والسرعة،
منع على  التدرب  إلى  إضافة  الخليج,  في  السفن  مهاجمة  ᥝ쀑مቓ䭂نها  طواقم  بدون  آلᥝ쀑ة  زوارق  واستخدام  والقذائف،  الصوار䔜儖خ  من  عدد  تجر䔜儖ب  تم  حيث 
التحቓ䭂م 兒촡المضيቓ䭂 .(19) 즒ما تمت تجرڻ蒑ة خمسة أنواع ال兒촡حر䔜儖ة اإليرانᥝ쀑ة أو ᥝ쀑مቓ䭂نه من  القوات  الخصوم من إيجاد جسر شرق مضي즒 هرمز يؤثر على 

جديدة من صوار䔜儖خ ( بر- 兒촡حر , 兒촡حر- 兒촡حر) المحلᥝ쀑ة الصنع خالل المرحلة األخيرة من      المناورات (20).
兒촡أنَّ أثبتت  المناورات  إنَّ   ) اإليراني   蛍䆱الشور مجلس  في  الخارجᥝ쀑ة  والسᥝ쀑اسة  القومي  األمن  لجنة   رئᥝ쀑س   "巍㮗بروجرد الدين  "عالء  قال  الشأن  هذا  وفي 
الجمهور䔜儖ة اإليرانᥝ쀑ة تتمتع 兒촡قوة ردع تمቓ䭂نها من حماᥝ쀑ة نفسها)، مشيرًا إلى رسالتين أساسيتين من هذه المناورات، األولى موجهة لدول الجوار وفحواها أنَّ
أمن المنطقة مسؤولᥝ쀑ة تقع على عات즒 دولها، أما الرسالة الثانᥝ쀑ة فهي موجهة للوالᥝ쀑ات المتحدة وڻ蒑ر䔜儖طانᥝ쀑ا وٕاسرائيل مفادها أنَّ إيران تمتلك قدرة الدفاع عن
هذه المنطقة وأنَّ اللجوء إلى الخᥝ쀑ار العسቓ䭂ر巍㮗 لحل القضاᥝ쀑ا العالقة مع الجمهور䔜儖ة اإليرانᥝ쀑ة خᥝ쀑ار خاطئ, وቓ䭂انت طهران قد أعلنت رسمᥝ쀑ًا أنَّ الهدف من

هذه المناورات هو تعز䔜儖ز قوة الدفاع عن منطقة الخليج وعن مضي즒 هرمز.
وُتشير تقار䔜儖ر استخ兒촡اراتᥝ쀑ة غرڻᥝ쀑蒑ة إلى أنَّ إيران وضعت 兒촡الفعل خطة من أجل االستᥝ쀑الء على مضي즒 هرمز وٕاغالقه في أقصر وقت ممቓ䭂ن إذا ما نشبت
التي تتراوح بين موانئ المواقع  المئات)  لم ቓ䭂ᥝ쀑ن  الثور巍㮗 اإليراني لعشرات (إن  ُمعتمدة في ذلك على امتالك الحرس  المتحدة،  الوالᥝ쀑ات  بينها وڻ蒑ين  حرب 



8/9/2016 مضيق هرمز بين التهديدات اإليرانية ومتطلبات القانون الدولي

https://www.kitabat.com/ar/print/2008.php 5/7

ومراسي وجزر ونقا蕡⪲ مختلفة على طول الضفة الشرقᥝ쀑ة للخليج العتراض السفن الحرڻᥝ쀑蒑ة والتجار䔜儖ة وناقالت النف錤ꊡ ومنعها من المرور في المضي즒. ففي
巍㮗الهند 錤ꊡᥝ쀑حر عمان وخليج عدن وشمال المح兒촡هرمز و 즒ة واسعة النطاق في مضي䔜儖حر兒촡 ة مناوراتᥝ쀑سمبر2011 أجرت القوات اإليرانᥝ쀑انون األول/دቓ䭂 24

أطل즒 عليها " الوالᥝ쀑ة 90", وتم تنفيذها على أرڻ蒑ع مراحل واستمرت لمدة عشرة أᥝ쀑ام .
وقال األميرال حبيب هللا سᥝ쀑ار巍㮗 قائد القوات ال兒촡حر䔜儖ة اإليرانᥝ쀑ة ( إنَّ هذه التدر兒촡䔜儖ات ستسمح 兒촡اخت兒촡ار طورڻ蒑يدات جديدة ومنظومات صاروخᥝ쀑ة والتدرب على
التنسي즒 بين السفن العائمة والغواصات لمواجهة القرصنة واإلرهاب والتهديدات البيئᥝ쀑ة). ولفت األميرال إلى أنَّ المناورات ال تشمل إغالق مضي즒 هرمز,
لكنه أكد على أنَّ القوات اإليرانᥝ쀑ة "تسᥝ쀑طر 兒촡الكامل على مضي즒 هرمز" وڻ蒑إمቓ䭂انها إغالقه عند الضرورة, وأوضح سᥝ쀑ار兒촡 巍㮗أنَّ إرسال رسالة صداقة وسالم
إلى دول المنطقة واخت兒촡ار األسلحة والمعدات الجديدة التي أنتجتها القوة ال兒촡حر䔜儖ة وعرض القوة التكتᥝ쀑ቓ䭂ᥝ쀑ة لهذه القوة وقدرة القوة ال兒촡حر䔜儖ة في السᥝ쀑طرة على
المنطقة وعلى طرق المالحة ال兒촡حر䔜儖ة، تعتبر من األهداف األخر蛍䆱 لهذه المناورات. مشيرًا إلى أنَّ } إغالق إيران مضي즒 هرمز أمام ناقالت النف錤ꊡ سቓ䭂ᥝ쀑ون
"أسهل من شرڻ蒑ة ماء" اذا رأت الجمهور䔜儖ة اإليرانᥝ쀑ة ضرورة لذلك, لكن في الوقت الحالي لسنا 兒촡حاجة إلغالقه ألن 兒촡حر ُعمان تحت سᥝ쀑طرتنا ونستطᥝ쀑ع أن

نسᥝ쀑طر على الممر{ (21).
ـ 兒촡حر " ذات مدᥝ쀑ات وᥝ쀑شارك في هذه المناورات مدمرات وغواصات وسفن مزودة 兒촡الصوار䔜儖خ وطائرات استطالعᥝ쀑ة والمدفعᥝ쀑ة الساحلᥝ쀑ة وصوار䔜儖خ "ارض 
مختلفة. وتتضمن مراحل هذه المناورة تكتᥝ쀑ك مواجهة العدو االفتراضي 兒촡شቓ䭂ل حقᥝ쀑قي واستعراض القوة. ودشنت إيران خالل هذه المناورات مدمرتها الثانᥝ쀑ة
المتطورة التي تم صنعها محلᥝ쀑ًا وتحمل اسم " جماران 2" والتي تمتلك أجهزة متطورة تقوم 兒촡مهام ثالثᥝ쀑ة األهداف فوق المᥝ쀑اه وتحت المᥝ쀑اه وفي مجال

المضادات الجوᥝ쀑ة وتعتبر ضمن المدمرات المتطورة ولها قابلᥝ쀑ة حمل الطائرات العمودᥝ쀑ة.
هرمز  즒بإغالق مضي تهديدها  من خالل  "غير عقالني"  兒촡شቓ䭂ل  تصرفت  ايران  أنَّ  الخمᥝ쀑س 29/12/2011  المتحدة  الوالᥝ쀑ات  اعتبرت  األثناء  هذه  في 

االستراتيجي لحرቓ䭂ة نقل النف錤ꊡ العالمي.
وقالت " فቓ䭂ᥝ쀑تور䔜儖ا نوالند" المتحدثة 兒촡اسم الخارجᥝ쀑ة األمرᥝ쀑ቓ䭂䔜儖ة ردًا على أسئلة الصحافيين حول تهديدات طهران "لقد شهدنا قدرا ال 兒촡أس 兒촡ه من التصرف
غير العقالني من جانب ايران مؤخرًا ". وأضافت "هذا ᥝ쀑شير إلى أنَّ العقو兒촡ات الدولᥝ쀑ة بدأت تأتي مفعولها وأنَّ تشديد الضغ錤ꊡ وعلى األخص على قطاعهم

النفطي 兒촡ات يدفعهم إلى تبني مواقف هجومᥝ쀑ة".
وتدرس الوالᥝ쀑ات المتحدة والدول األوروڻᥝ쀑蒑ة فرض عقو兒촡ات جديدة على القطاعين النفطي والمالي إليران 兒촡سبب برنامجها النوو巍㮗 المثير للجدل، غير أنَّ
الدول األوروڻᥝ쀑蒑ة منقسمة 兒촡شأن مسألة فرض حظر على الصادرات النفطᥝ쀑ة اإليرانᥝ쀑ة, وتهدد طهران بإغالق مضي즒 هرمز في حال فرضت عليها عقو兒촡ات

دولᥝ쀑ة عليها (22) .

من جهتها ال تستهين اإلدارة األمرᥝ쀑ቓ䭂䔜儖ة والمخططون االستراتيجيون في وزارة الدفاع (البنتاغون) 兒촡مثل هذه التهديدات, ومن المؤቓ䭂د أنَّ تأمين مضي즒 هرمز
المتحدة ضد الوالᥝ쀑ات  بها  تقوم  المتوقع أن  العسቓ䭂ر䔜儖ة  للعملᥝ쀑ة  المالحة عبره سቓ䭂ᥝ쀑ون أحد األهداف االستراتيجᥝ쀑ة  أو تهديد حرቓ䭂ة  إيران من إغالقه  ومنع 
إيران. وعلᥝ쀑ه سُترቓ䭂ِّز ال兒촡حر䔜儖ة األمرᥝ쀑ቓ䭂䔜儖ة على تدمير ال兒촡حر䔜儖ة اإليرانᥝ쀑ة ودفاعاتها الساحلᥝ쀑ة 兒촡شቓ䭂ل ቓ䭂امل لمنعها من تهديد المالحة في مᥝ쀑اه الخليج أو إغالق
ر له ال兒촡حر䔜儖ة األمرᥝ쀑ቓ䭂䔜儖ة منذ العام 兒촡 2002عدما أجرت   "حرڻ蒑ًا افتراضᥝ쀑ة" بواسطة الكومبيوتر لمعرفة قدرة إيران على الرد مضي즒 هرمز، وهذا األمر ُتحضِّ
فادحة إلحاق خسائر  تتمቓ䭂ن من  قد  إيران  أنَّ  إلى  المضي즒, وخلصت  إيراني في   巍㮗حر兒촡 هجوم 巍㮗م عواقب أᥝ쀑تقي األمرᥝ쀑ቓ䭂䔜儖ة ومحاولة  الهجمات  واستᥝ쀑عاب 
兒촡ال兒촡حر䔜儖ة األمرᥝ쀑ቓ䭂䔜儖ة أو رڻ蒑ما تدميرها لذا سቓ䭂ᥝ쀑ون عليها تحقي즒 أهدافها 兒촡سرعة وفي وقت قᥝ쀑اسي للحّد من الخسائر المتوقع أن ُتلحقها الزوارق اإليرانᥝ쀑ة
سفنها بتزو䔜儖د  المتحدة  الوالᥝ쀑ات  قامت  وقد   錤ꊡالنف وناقالت  األمرᥝ쀑ቓ䭂䔜儖ة  للسفن  المضادة  واأللغام  االنتحار䔜儖ون،  ᥝ쀑قودها  التي  والغواصات  والمتفجرة  السر䔜儖عة 
الحرڻᥝ쀑蒑ة العاملة في الخليج 兒촡أجهزة رادار ُتمቓ䭂ِّنها من رصد األهداف الصغيرة ቓ䭂افة، وتسلᥝ쀑ح سفنها 兒촡مدافع سداسᥝ쀑ة وقذائف عنقودᥝ쀑ة وانشطار䔜儖ة للتعامل مع

هجمات منّسقة من قبل مجموعات القوارب اإليرانᥝ쀑ة.
وعلى الرغم من أنَّ اإليرانيين يدرቓ䭂ون تمام اإلدراك الصعو兒촡ة ال兒촡الغة التي تكتنف أ巍㮗 محاولة من ِقبلهم إلغالق مضي즒 هرمز، واالحتفا兒촡 曨抏اإلغالق لفترة
طو䔜儖لة في وجه التدابير التي ستقوم بها القوات ال兒촡حر䔜儖ة األمرᥝ쀑ቓ䭂䔜儖ة، فإنَّ أ巍㮗 قرار إيراني ᥝ쀑قضي بإغالق المضي즒، ومن ثّم اندالع مواجهة عسቓ䭂ر䔜儖ة شرسة
غير مضمونة العواقب بين أمرቓ䭂䔜儖ا وٕايران من أجل السᥝ쀑طرة علᥝ쀑ه، من شأنهما أن ُيلحقا أبلغ الضرر 兒촡االقتصاد العالمي واالقتصاد اإليراني المتعثر أصًال
االستهالكᥝ쀑ة والمنتجات  النقل  وسائل  أسعار  في  مواٍز  ارتفاع  ذلك  على  وسيترتب  مسبوقة،  غير  قᥝ쀑اسᥝ쀑ة  أرقام  إلى  سيرتفع   錤ꊡالنف برميل  فسعر   ,(23)
الُمصّنعة أضعاف ما هي علᥝ쀑ه حالᥝ쀑ًا, وهذا األمر سيولِّد ضغوطًا هائلة على االقتصادᥝ쀑ات العالمᥝ쀑ة, ناهᥝ쀑ك عن أنَّ إغالق مضي즒 هرمز واستمراره لمدة
طو䔜儖لة ستكون لهما انعቓ䭂اسات م兒촡اشرة وخطيرة على االقتصادᥝ쀑ات الخليجᥝ쀑ة, فإلى جانب توقف صادرات النف錤ꊡ فإنَّ الواردات الخليجᥝ쀑ة من السلع وال兒촡ضائع
سوف تتوقف هي األخر蛍䆱. وتفادᥝ쀑ًا لمثل هذه العواقب االستراتيجᥝ쀑ة الوخᥝ쀑مة، يؤቓ䭂د الخبراء أنَّه ين兒촡غي تزو䔜儖د األسواق العالمᥝ쀑ة بنحو 18 مليون برميل من
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النف錤ꊡ يومᥝ쀑ًا، وهذا ᥝ쀑عني أنَّ احتمال إغالق المضي즒 سيتطلب استخدام طرق بديلة أطول، وهذه الطرق محدودة اآلن 兒촡أنبوب شرقي - غرڻ蒑ي يبلغ سعته 5
مليون برميل/يومᥝ쀑ًا تقر兒촡䔜儖ًا، وᥝ쀑مر عبر المملكة العرڻᥝ쀑蒑ة السعودᥝ쀑ة إلى مرفأ ين兒촡ع، وቓ䭂ذلك خ錤ꊡ أ兒촡قي즒-  ين兒촡ع للغاز الطبᥝ쀑عي السائل الذᥝ쀑 巍㮗مر عبر أراضي

المملكة إلى ال兒촡حر األحمر.
الخاتمة  

ال شك أنَّ إغالق مضي즒 هرمز سيجعل دول العالم جمᥝ쀑عًا - المنتجة للنف錤ꊡ والمستهلكة له على حد سواء- مخنوقة اقتصادᥝ쀑ًا، حيث سቓ䭂ᥝ쀑ون من الصعب
على الدول المنتجة للنف錤ꊡ تعوᥝ쀑ض ما ُينقل عبر مضي즒 هرمز من نفᥝ쀑 錤ꊡصل إلى 18 مليون برميل يومᥝ쀑ًا و兒촡السرعة المطلو兒촡ة إلى الدول التي ال تملك
مخزونًا استراتيجᥝ쀑ًا من النف錤ꊡ وتعتمد علᥝ쀑ه في تسيير عجلة الصناعة والنقل لديها, وٕاذا ما تمَّ إغالق المضي즒 لفترة قصيرة رڻ蒑ما ستكون النتائج السلبᥝ쀑ة
التي ال تزال تعاني من العالمي وخاصًة االقتصادᥝ쀑ات  إذا تمَّ إغالقه لفترة طو䔜儖لة نسبᥝ쀑ًا فإنَّ اآلثار السلبᥝ쀑ة ستكون ቓ䭂بيرة على االقتصاد  محدودة, ولكن 
األزمة العالمᥝ쀑ة, ومن المتوقع أن يرتفع سعر برميل النف錤ꊡ إلى أكثر 150 دوالر في حين ذهب خبراء نفطيون إلى أنَّ سعر البرميل رڻ蒑ما سᥝ쀑صل إلى نحو
250 دوالرًا , وحتى في حال تمت إعادة فتح المضي즒  فإنَّ عودة أسعار النف錤ꊡ إلى وضعها الطبᥝ쀑عي ستتطلب فترة طو䔜儖لة (24), إلى جانب ذلك فإنَّ إيران
ستتأثر هي األخر蛍䆱 جراء إغالق مضي즒 هرمز ألنَّها تعاني 兒촡الفعل من مشاكل نفطᥝ쀑ة إلى جانب سوء حالة منشآتها النفطᥝ쀑ة التي ال تجد استثمارات ቓ䭂افᥝ쀑ة
لصᥝ쀑انتها وتحديثها 兒촡سبب العقو兒촡ات الدولᥝ쀑ة المفروضة عليها, ቓ䭂ما إنَّ إقدام إيران على إغالق مضي즒 هرمز سيز䔜儖د من حدة رد الفعل األمرቓ䭂䔜儖ي وقد تلجأ
الطائرات األمرᥝ쀑ቓ䭂䔜儖ة إلى قصف حقول النف錤ꊡ في إيران ومنشآته وموانئ تصديره وخطو蕡⪲ نقله إلى الخارج بهدف تدمير االقتصاد اإليراني وضرب عصب

الحᥝ쀑اة فᥝ쀑ه حيث سيترتب على ذلك مضاعفة حجم الكارثة االقتصادᥝ쀑ة واالجتماعᥝ쀑ة إليران. 
 لذلك ᥝ쀑مቓ䭂ن القول إنَّه من األفضل لكافة األطراف المعنᥝ쀑ة أن تدرك 兒촡أنَّ إغالق مضي즒 هرمز سቓ䭂ᥝ쀑ون له تداعᥝ쀑ات سᥝ쀑اسᥝ쀑ة واقتصادᥝ쀑ة وأمنᥝ쀑ة وعسቓ䭂ر䔜儖ة
ቓ䭂بيرة تشمل أغلب الدول 兒촡ما فيها إيران, وهو ما يتطلب إخراجه من أوراق اللع兒촡ة السᥝ쀑اسᥝ쀑ة بين إيران والغرب 兒촡قᥝ쀑ادة الوالᥝ쀑ات المتحدة, وضرورة اتخاذ دول
الخليج موقفًا واضحًا تجاه البرنامج النوو巍㮗 اإليراني والتهديدات األمرᥝ쀑ቓ䭂䔜儖ة بتوجᥝ쀑ه ضرڻ蒑ة عسቓ䭂ر䔜儖ة ضد المنشآت النووᥝ쀑ة اإليرانᥝ쀑ة, إضافة إلى التفاوض
واالقتصاد اقتصاداتها  يخدم  兒촡ما  وانسᥝ쀑ابها  فᥝ쀑ه  المالحة  حرቓ䭂ة  تنظم  وأمنᥝ쀑ة  واقتصادᥝ쀑ة  سᥝ쀑اسᥝ쀑ة  اتفاقات  أو  ترتي兒촡ات  لوضع  المنطقة  دول  بين  والشراكة 

العالمي ቓ䭂ቓ䭂ل.
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