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 دراسة جيوبوليتيكية :البدائــــــــل المتاحة في حال اقفالو :مضيق ىرمز
 تغريد رامز ىاشم العذاري .م.م

 تربية االساسيةجامعـة بابل/ كمية ال
 المقـدمــة

لمـــــــــك نك ــت الم ــكحر التشرحــق ط ــنم  يــكط طشنــب رــ  الماشــق التشرحــق رك ةــك اشطيــت منك ــق ـوةمحــق ا ــطراطح حق مرمو ـــــــق 
طـ  وةذه االةمحق  عيطةك محدا ًك الةطمكمكت ال غرارحق ال حك ـحق ال، ممك  عيةك  يكط صراع وط كرس  حك   تحن اليوى التشرحـــــق

وةــذا الط كيــم حتــرز ت ــنم وا ــل رــ  ةــذه الموا ــ  التشرحــق ، طع ــ  تدرا ــق الط كيــم تــحن المنــكن ال غرارــ  والوا ــ  ال حك ــ 
 المةمق.

وم ـــحر ةرمـــز مـــن اتـــرز ةـــذه الم ـــكحر التشرحـــق شحـــث نـــكن لـــم ـوـــرًا مةمـــًك م ـــذ العصـــور اليدحمـــق وال حـــزام الـــ  و ط ـــك 
ر اين ا ـم ا ـطخدب ، اال طيكم من ال كشم العرت  ال  ال كشم اإلحرا   والعنس رم ذ اليدب ا طخدمم اال  كن ر ، الشك ر

وتـرز ، ر  شرنق الط كرة تحن الش كرات الط   كمت ر  الم كطر المشحطق ر  الخيحج العرتـ  نـتاد الرارـدحن و  ـوب ال زحـرة
الخيــحج وم ــم الــ   ــط العــرب ر ةــر ال ــرات دوره انوــر ممــرا ليط ــكرة تــحن ال ــرر والغــرب ـذ نك ــت ال ــ ن الط كرحــق طعتــره الــ  

ـتكن ال حطرة ، وتعد رطرة الرنود، لطيطرب من  كشم التشر المطو ط شحث حطب  يم الط كرة تكليوارم ال  ال كشم وم م ال  اورتك
 ا ـــط  ل الم ـــحر والخيـــحج العرتـــ  دورةمـــك الط ـــكري وذلـــ  رـــ  رطـــرة ال ـــحطرة، 1600الترطغكلحـــق ييـــ  الخيـــحج العرتـــ  يـــكب 

الطـــ  شـــدت مـــن اةمحـــق الخيـــحج العرتـــ  الط كرحـــق. ومـــ   1869, الـــ  ـن ارططشـــت   ـــكة ال ـــوحس يـــكب 1820الترحطك حــق يـــكب 
تيغـت 2011رعي   تحم الموكم ر  يـكب ، ت نم نتحر زادت ـةمحق الم حر انط كل ال  ط ر  الم طيق وازدحكد نمحكت ا طك م

% مـن 20 % من ش ب الط كرة ال  طحـق و35حم حومحك وةو مكحعكدم ميحون ترم 17صكدرات ال  ط الخكب من خام الم حر 
و ــد طعــرض تكل عــم اتــكن الشــرب ، و ظــرًا لةــذه االةمحــق رــقن الم ــحر نــكن ير ــق ليطةدحــد، ش ــب الط ــكرة ال  طحــق رــ  العــكلب

ولطشك ـ  اوــكر موــم ، ومـن اتــرز صـور الطةدحــد الطـ  حمنــن ان حوا ةةــك الم ـحر الطيغــحب والة ـوب الع ــنري، العرا حـق االحرا حــق
ةذه الطةدحدات ح ب يي  الدوم الط  طعطمد يي  الم حر ر  صكدراطةك ووارداطةك ان طشرص يي  الطو   ر  ا  ـك  ا كتحـب 

 ال  ط ور  طةحئق موا ئةك يي  خيحج يمكن والتشر االشمر طش ـــــتًك الي طكرئ. 
م طيــق الخيــحج العرتــ  ذات االةمحــق الطكرحخحــق  شحــث حيــ  رــ ، وم ــحر ةرمــز ـشــد الم ــكحر المةمــق رــ  يــكلب الحــوب

االحرا حـق الطـ   -و د طصكيد االةطمـكب تةـذا الم ـحر والماشـق يتـره اتـكن الشـرب العرا حـق، وال حك حق ر ًا ين وييةك ال  ط 
 شحث صدرت تعض الطةدحدات االحرا حق ت غا م امكب الماشق.، ب1988-1980ا طمرت ومكن   وات 

ونـذا صـور الطةدحـد ليماشـق يتـره ، كتم تعض الطصـرحشكت واليـرارات الدولحـق الطـ  طشـذر مـن اغا ـمو صدرت ر  المي
  ومصكدر ذل  والخحكرات الممن ق امكب دوم الم طيق ر  شكم ط  حذ موم ةذه الطةدحدات.

 المبحث االول
 الموقع الجغرافي لمضيق ىرمز

 تمييد
، الطـ  ط ـ  الخصـكئص الطــ  طـ ور رـ  الوشـدة ال حك ـحق او اال يــحب طـ ط  درا ـق المو ـ  ال غرارـ  رـ  ميدمــق الميومـكت

ومــن وــب حنــون ليمو ــ  ال غرارــ  ـوــر مةــب رــ  طيــدحر وزن الوشــدة ال حك ــحق  حك ــًك تنحك ةــك الــذاط  مــن  كشحــق و حك ــًك ليوشــدات 
 ال حك حق االخرى من  كشحق وك حق.

كييق يتر م ـكر الطـ رحف رـ  ش ـكتكت اليـوى الدولحــــــــــــق المط كر ــــــــــق ان المو ـــــــ  ال غرار  لم حر ةرمز حمطي  اةمحـــق ر
 اذ حـــــعد م حر ةرمـــــــز اال طراطح   اشــــد اةــــــــــــــــب، او ش كتكت اليوى اال يحمحق
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م حر ةرمـز اةمحطـم لنو ـم وحنط ب ، الممرات الرئح ق لط كرة ال  ط العكلمحق من انتر م طيق اشطحكط  لي  ط ر  العكلب
حعــد تم زلــق ي ــر الز ك ــق رــ  مــدخم الخيــحج الواصــم تــحن محــكه الخيــحج العرتــ   ــتم المغييــق والتشــكر النتــرى ييــ  المشــحط 

 الة دي.
 و درا ق المو   ال غرار  يي  ال شو اآلط :

  -الموقع الفمكي: -أوال
رة اخرى مو عم ال  ـ واس الطوم  رر ـو غرب و ع   تم مو   المنكن ال  ـ واس الطوم ودوائر العرض وتعتك

  رح طش ودوائر ـلعرض,  مكم ـو   وب الدائرة ـال طوائحق.
االمر الذي ، من منكن آلخر يي   طل االرض وطنمن ـةمحق المو   ال ين  ر  الط وحر يي  طتكحن الص كت الم كخحق

العرض مطعددة ادى ذل  ال  ط وع الظرول الم كخحق ومن  رنيمك نك ت دوائر، ح ور تدوره يي  ال  كط الت ري ل نكن المنكن
 وب ايط  ررصق لذل  المنكن من الطنكمم الم كخ  تحن ا زائةك.

وحي  م حر ةرمز تحن  ـمك ـ واس الطوم را طعط  دالالت  غرارحق ذات  حمق  وى طشدحد الزمن تكلدر ق األ كس.
وح شصر تحن خطحن ، (  ر كً    57 18ْ   -ْ   55 53 )م و و   طو ،  مكالً  (ْ   27 11ْ   -ْ   25 36)دائرط  يرض 

اشدةمك حمحزه من الخيحج العرت  وحمطد من ـرس ال حف م عود ر   تم  زحرة م  دب العمك حق ال  الغرب من  زحرة ة  كب 
مكن وحمطد من والخط االخر حمحزه من خيحج ي، محًا تشرحًك( 28االحرا حق مرورًا ت زحرة   ب شط  ال كشم اإلحرا   لم كرق )

اذ ح نم الشدود ال مكلحق لخيحج  ،محًا تشرحًك( 52ـرس دتك يي   كشم االمكرات ال  دمك ق يي  ال كشم االحرا   لم كرق )
آذ تشنب مو عم المداري رقن ظرورم الم كخحق ط عيم صكلشًك ليماشق ، يمكن او المدخم ال  وت  ليم حر من المحكه الدولحق

مم الم كخحق اورةك ر  ان حنون م حر ةرمز ممرًا مكئحًك يكلمحًك ل يم ال ي  الط كرحق من ال رر ال  شحث ليعوا، طوم العكب
 .الغرب

 -ثانيًا: موقع الجوار:
، ( وةــو المو ــ  الــذي حخــص االمــكنن المط ــكورةRelative Locationحطيــر ييحــم اشحك ــًك تمــك ح ــم  المو ــ  ال  ــت  )

وحيصـد تـم اح ـًك مو ـ  منـكن مـك  حك ـك لمشحطـم ،  غرار  يي  العا كت تحن طي  االمـكننوُحع   تكالور الذي حطرنم المو   ال
ومـك حطرنـم ذلـ  المو ـ  مـن اوـر رـ  ، وحتحن يدد الدوم الط  طط كور وطط ـكر  تكلشـدود ال حك ـحق الطـ  ط صـم تح ةـك، ال حك  

ك تع ك ح ور ر  يا كطةك و ت ال ـيب والشـرب ييـ  وم كورة الدوم تع ة، يا كطةك الدولحق الط  طرتطةك تكلدوم الم كورة لةك
و حترز الط وحر ال حوتولطحن  لمو   ال وار ر  العا كت الدولحق اذا نكن ة ك  طتـكحن تـحن المنـكن و ـواره مـن شحـث ، شد  وا 

 الذي  د ح دي ال  ان ح طر ذل  المنكن ال  الخ وع ليمنكن اال وى او ا م حصتل ير ق الطمكيم.، اليوة
والخيــحج العرتــ  يتــكرة يــن ، وةــو تشــر  ــتم مغيــر تخيــحج يمــكن وةــو تشــر م طــوح، ط م ــحر ةرمــز الخيــحج العرتــ حــرت

، ومـن ال كشحـق ال غرارحـق حشـد الم ـحر رـ  الخيـحج العرتـ ، ل كن تشري ليمشحط الة دي حمطد تحن  ـتم ال زحـرة العرتحـق واحـران
 عرت  والط  ططم تصورة متك رة يي  م حر ةرمز. طران من تحن اال طكر الومك حق المطيق يي  الخيحج ال

 .من شحث الم كشق، وططتكحن ةذه اال طكر المطكخمق، ـمك األ طكر ال ت التك حق رمطكخمق لم ت نم او تآخر
وطط لل  واطئم ال مكلحق من ال ز   ، وحشد م حر ةرمز احران من ال مكم وال مكم الغرت  ومن ال  وب  يط ق يمكن

 ب و زحرة الرا  و زحرة ة  كب وطط لل  واطئم ال  وتحق من ال كشيحن الغرت  وال مكل  ل ـتم  زحـرة موز ـداب ال ر   ل زحرة  
 (.1) خرحطق الوا عق ر  ا ص  ال مكم من االرا   العمك حق.
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 (1) خرحطق
 المو   ال غرار  لم حر ةرمز

 
 http://pamna.ps:معيومكت )اال طر ت(_م كئر العكلب   ب العيوب التشرحق,ال تنق الدولحق لي1 المصدر:

 _زاةر الخطحب,م حر ةرمز  رورة  مطن شرحق الماشق رحم ـوةمحطم ليماشق العرتحق,)اال طر ت(يي  المو  2
http://www.swideg.jeeran.com 
حـد الـذي ان احـران ةـ  اليطـر الوش، وةمـك، ان الذي حمحز احران من يمكن ـو طكر الم طيق األخـرى خكصـحطكن ا ـكرحطكن

 ور  الو ت    م ططكخب رو حك.، طمطد  واشيم يي  طوم ال ك ب ال ر   من الخيحج العرت 
وخاصــق اليــوم ان م ــحر ةرمــز ط ــكوره دولطــكن ةمــك احــران وةــ  الدولــق الوشحــدة غحــر العرتحــق الطــ  ططــم ييــ  الخيــحج 

 ذي  واشيةمك التشر العرت  والخيحج العرت .ويمكن وةمك اليطران ال كشيحكن الوشحدان اليذان طشك، العرت  وم حر ةرمز
 **مضيق ىرمز.. وحقائقو الجغرافية واالستراتيجية**

ـــر يـــرض م ـــحر ةرمـــز شـــوال )  ـــر ير ـــم  شـــو)55حتي ـــم رحتي ـــد ـ ـــحر  يطـــق رح ـــم 34( نب,ـمـــك ي  ـــ  ـةمحط (نـــب وط ت
 30_20ب ,شحـث طعتـره حومحـًك مـكتحن % من ال  ط الم يوم تشرًا ييـ  م ـطوى العـكل40_35اال طراطح حق من نو م معترًا ل شو 

ــق طشمــم مــك حصــم  ــ  ط, وحمــر مــن الم ــحر  شــو  18 ك ي ــ  ط ال ــعودي و90ميحــون ترمحــم مــن ال %مــن الــ  ط 98%مــن ال
 %85مـن الـ  ط النـوحط  واليطري,وطعطمـد الحكتـكن ييـ  الم ـحر رـ  وصـوم  %100مـن الـ  ط االمـكراط  و %99العرا   و

% مــن 70طمــد نــم مــن نورحــك ال  وتحــق والة ــد والصــحن ييــ  الم ــحر رــ  وصــوم انوــرمن مــن شك كطةــك مــن ال  ط,ونــذل  طع
 %من شك كطةك ال  طحق.18شك كطةك من ال  ط,تح مك طعطمد ييحم الوالحكت المطشدة ر  وصوم 
كلل ذات األةمحق اال طصكدحق النتحرة والطـ  لةـك يا ـق تمصـ، حعد م حر ةرمز واشدًا من األشد ي ر م حيًك ر  العكلب

اذ ح ـنم مـرور ، دوم العكلب ا م  وذل  لنو م ممرًا لي  ن المشميق تكلت كئ  ومصكدر الوـروة والطن ولو حـك والمعـدات الشدحوـق



  م1223/حزيران     جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة    21العدد/

212 

شحث حعطمد معظب ا طصكد العكلب الشر يي  الوروة تكل  ط والذي حعـد ةـذا ، ال  ط من الم حر  وةر ةذه االةمحق اال طصكدحق
لــذا حعــرل ختــرا  ، كلب الخــكر   وةــو م  ــذ الــ  ط و ــرحكن الشحــكة ليعــكلب الصــ كي  تو ــم خــكصالممــر الشحــوي تواتطــم الــ  العــ

ر صــتل ، الطك ــق و ــرنكت الماشــق م ــحر ةرمــز ت  ــم سالع ــر الرئح ــق ليعــكلبس. و ــد شظــ  ةــذا الم ــحر تكةطمــكب المخطصــحن
 ي  ط( و ) رحكن الطك ق(.ح كر الحم تـ)الم حر ال طراطح  ( و )صمكب االمكن الدول ( و)الممر الدول  ل

والةمحق الم ـحر ال ـطراطح حق ألمـن الم طيـق ولا طصـكد العـكلم  نك ـت الوالحـكت المطشـدة رـ  ميدمـق الـدوم الطـ  ايي ـت 
اوـر الشــرب  1982و ـك  ةـذا االيــان يـكب ، ا ـطعدادةك ليطـدخم الع ـنري ليش ــكظ ييـ   ـامق الماشــق يتـر م ـحر ةرمــز

( الــل ر ــم مــزودحن 200ا  ــ ت الوالحــكت المطشــدة  ــوات الطــدخم ال ــرح  الطــ  وصــم يــددةك الــ  )العرا حــق االحرا حــق ي ــدمك 
ت شدث اال ةزة والمعدات وو كئم الشـرب العصـرحق طـراريةب شـكمات الطـكئرات والغواصـكت المـزودة تكلصـوارحف وراتطـت ةـذه 

 اليوة ر  الخيحج العرت  وتشر العرب.
   ال طراطح   ليم حر توص م الممر الوشحد لتعض دوم الخيحج نو م حـ دي الـ  ر ًا ين ذل  ريد ترزت ـةمحق المو 

لــذل  حعــد ، ويمــكن، واحــران، و طــر والتشــرحن، والنوحــت والعــرار ودولــق االمــكرات العرتحــق المطشــدة، ال ــعودحق، ومــك   دوم ةــ 
ويمـكن الطـ  طيـ  موا ئةـك الرئح ـق ، ر االشمـرالم  ذ الوشحد ليدوم المطيق ييحم تك طو ك  ال عودحق الط  لـدحةك مـوا ع ييـ  التشـ

 ودولق االمكرات الط  ـ كمت م خرًا مح ك  خور رنكن نمخرج تدحم.، يي  خيحج يمكن
شحث ح نم اةمحـق ، حط ل ممك طيدب ـةمحق مو   م حر ةرمز ال غرار  من نو م ةمزة وصم طشنب ر  مدخم الخيحج

لـذل  حعـد شييـق الوصـم تـحن اليـكرات ، لوشحد تحن الخيحج العرت  وتشكر العـكلبنترى ليماشق الدولحق شحث حعد الممر التشري ا
 زحـرة العــرب واال يــحب ، وـب ـن مو عــم ح ــنم م طيـق رصــم تـحن م طيطــحن مطتــكح طحن لغوحـًك ومــذةتحكً ، الـواث ا ــحك واررحيحـك واورتــك

لـذل  ان ـتم مو عـم ، شًك ليماشـق طـوم العـكبط عـم م ـم ظرورـم الم كخحـق م ـحيك صـكل، وب ا م تشنب مو عم المـداري، االحرا  
 .ال غرار  اةمحق  و حق يكلمحق نتحرة

 المبحث الثاني 
 التواجد االمريكي في الخميج العربي

 * االستراتيجيات االمريكية والغربية 
لمحـق يتـر ان ايطمكد الوالحكت المطشدة االمرحنحق يي    ـط الخيـحج العرتـ  ومـروره يتـر م ـحر ةرمـز الـ  اال ـوار العك

ـرس الر ك  الصكلل وم حر مييك والم كئر اال ـد و ح ـق ح عـم اليـوة التشرحـق الرو ـحق المطوا ـدة رـ  ةـذه الم ـكطر ال ك ـعق 
وح ــحر االدمحــرام زمــوت ، وم ــحر ةرمــز ةــو ـنوــر ةــذه الم ــكطر صــاشحق لةــذا الطةدحــد، طةــدد الوالحــكت المطشــدة االمرحنحــق

 يحج العرت  يتر م حر ةرمز(.)ح ب ان حمر ال  ط المصدر من الخ
، وييحـم رـقن م ـكم الم ـكورة لي ـك ات النتحـرة مشـدودة، ان الخيحج العرت     م  شًا وان الم حر تصورة يكمق  ـحر

وةذا حع   ت  م من ال ةم ان طيغب ـو ط د طي  الممرات طي  وتقغرار يدد من ال ك ات العما ق ر  موا   ش ك ق حمنن ان 
وةـذا ح عـم م ـحر ةرمـز مـن ال كشحـق اال طصـكدحق ، حـر مـرور ال ـكش كت مـن الخيـحج ل طـرة طوحيـق مـن الـزمنحعحر ال  شد نت

وةـــو واشـــد مـــن الموا ـــ  رـــ  العـــكلب والطـــ  حمنـــن ، لـــحس ممـــرًا دولحـــًك يكمـــًك رش ـــب, تـــم ا ـــطراطح حًك لنو ـــم صـــمكب امـــكن دولـــ 
ـــدوم االخـــرى ـــم ال ـــ، ا ـــطخدامةك مـــن  ت ـــر الر ـــمحق لطةدح ـــق واال ـــرار تمصـــكلشةك والم ظمـــكت غح ـــكت المطشـــدة االمرحنح د الوالح

 اال طراطح حق ر  الم طيق.
ولن طنون الوالحكت المطشدة راغتق ر  الي و  ال  اليوة ي د ررض شظر   ط يرت  ر  الم طيتم اذ  حنون لـذل   طـكئج 

اليطتـكرات اليك و حـق وال حك ـحق ر ـُا يـن ا، شحث ان العميحكت الع نرحق  طعرض ـمن ال ش كت ال  طحـق الـ  الخطـر،  يتحق
لذل  شيوم الـ  ط ، ومن الممنن ان ح دي الطدخم الع نري ال  طو ل  يم ال  ط يتر الخيحج العرت  وم حر ةرمز، الدولحق

واحران طعد ـي طدخم ي ـنري ، العرتحق  طنون ةدرًك ليطدخم الع نري االمرحن  انور ممك ة  الشكم م  شيوم ال  ط االحرا حق
 يدوا   ر  الخيحج ت  م ذرحعق ليشرب و طيوب تزرع الم حر تكأللغكب.ا  ت  
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ولب حيطصر الطةدحد االمرحن  لم حر ةرمز يي  اطار الطةدحدات وصحشكت الطشذحر تكشطمكم طعرض ال ـك ات المـكرة 
ق الخيـــحج رـــ  ةـــذا الممـــر الشحـــوي لة ـــوب طخرحتـــ  تـــم  ـــمم اح ـــك ـالخطـــرار الع ـــنري األمرحنـــ  تصـــورة م ـــطمرة رـــ  م طيـــ

 .م حعد خر ًك لألمن اليوم  العرت العرت ,وةذا حموم تشد ذاطم طةدحدًا خطحرًا لألمن ر  م حر ةرمز ويموب الم طيق أل 
 رييوالحكت المطشدة مصكلل يدة ر  الخيحج العرت  ط ع  لطشيحيةك وة :

 الشصوم يي  ال  ط ت  عكر م طيرة وم ك تق. -1
  .العرت الوصوم الشر ال  ا وار دوم الخيحج  -2
 ط  ح  االصاشكت ال حك حق واال طصكدحق وشيور اال  كن ر  دوم م يس الطعكون الخيح  . -3
 الشحيولق دون تروز ـحق  وة ا يحمحق طةدد الو ود والمصكلل االمرحنحق ر  الخيحج العرت . -4
لخيحج العرت   ز ُا لذل  ركلوالحكت المطشدة طعد ا، الذي ح دي ال   مكن امن ا رائحم، دحمومق ا طيرار الم طيق -5

 من األمن اليوم  األمرحن  وح تغ  صحك طم ليش كظ يي  منك طةك.
 :القواعد األمريكية في الخميج العربي-

ومـــن اتـــرز ةـــذه ، ط ــةد م طيـــق الخيـــحج العرتـــ  النوحـــر مـــن الطشـــدحكت االم حــق وال حو حك ـــحق واال طصـــكدحق واال طمكيحـــق
شحــث ح ــنم الو ــود ، دًا الو ــود الع ــنري االمرحنــ  رــ  م طيــق الخيــحج العرتــ وطشدحــ، الطشــدحكت الو ــود الع ــنري اال  تــ 

، خصوصـًك ان الـدوم مشكذحـق الحـران، االمرحن  ر  الخيحج العرتـ  مصـدر  يـر وطةدحـد شيحيـ  لم طيـق الخيـحج العرتـ  واحـران
رحنحـــق الم ط ـــرة رـــ  المشـــحط لـــذا ان ـي طشـــر  ي ـــنري ـمرحنـــ  ل ـــرب الم  ـــآت ال ووحـــق اإلحرا حـــق  ـــحطب يتـــر اليوايـــد األم

 (.2اال يحم  إلحران و م ةك اليوايد الم ط رة ر  الخيحج العرت ,)خرحطق
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 (1خرحطق )
 اليوايد الع نرحق األمرحنحق ر  المشحط اال يحم  ليم طيق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر: 
، تحــروت، مرنــز درا ــكت الوشــدة العرتحــق، 1ط،   وخحــكراتالو ــود الع ــنري اال  تــ  رــ  الخيــحج وا ــ، حك ــحن  ــوحد -1

 .128-124ص، 2004
 .123ص، 2006، اليكةرة، مرنز االةراب، 165العدد ، م يق ال حك ق الدولحق، العرب و ووحق احران،  كمل را د -2
ــق ال حك ــق الدولحــق العــدد ، اليوايــد الع ــنرحق رــ  ا ــحك الو ــط ، ش ــكب  ــوحيب -3 ، اليــكةرة ،م   ــق االةــراب، 164م ي

 .85-84ص، 2006
 . 4ص، شيب، دار الر وان، االطيس ال غرار  ليعكلب اال ام ، نمكم شمود، مك د شمود -4

لذل  اصتشت الوالحكت المطشدة مع يق االمن ر  ال ظكب اال يحم  العرتـ  وخصوصـًك ا ةـك ططعكمـم مـ  الميـل االم ـ  طعـكمًا 
ممـك  عيةـك رـ  اآلوان األخحـر ـنوـر ، ةم االتعكد ال حك ـحق واال  ـك حقوطرنز يي  ال ر الع نري م  ط ك، ي نرحًك تشطكً 

شولت وا  طن ال ظكب اال يحم  ال  ون ـق ، ب1991شدة ر  ظم ط كم   زيق وغطر ق اليوة لدى االدارة االمرحنحق رم ذ 
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وكرــق اليــوات ر ــًا يــن  ــخكمق ون، ي ــنرحق امرحنحــق منو ــق مــن  ي ــيق مــن اليوايــد والم  ــآت والمطــكرات والمــوا ع
 . (1)االمرحنحق 

 مرنز العميحكت ال وحق الم طرنق تيكيدط  الظةران وال تحم.  -ـ 
( الــل   ــدي مــن ارــراد ال ــحش االمرحنــ  مطمرنــزحن رــ   كيــدة ييــ  50الو ــود االمرحنــ  رــ  النوحــت: حو ــد  شــو ) -ب 

 ( ميحون دوالر.177ال كلب وحش ون تديب متك ر من دولق النوحت حيدر ت شو )
( ي صـــرًا مـــن ارـــراد اليـــوات ال وحـــق 570االمرحنـــ  رـــ  دولـــق االمـــكرات العرتحـــق المطشـــدة: حطوا ـــد رحةـــك  شـــو )الو ـــود  -ج 

 االمرحنحق ح طخدمون مح ك   تم يي  نيكيدًة ي نرحق  وحق.
( ي صرًا من ارراد ال حش االمرحن  مزودحن تطكئرات )ن   ـ  3300الو ود االمرحن  ر   طر: حطوا د رحةك  شو ) -د 

و حو د رحةك مير اليحكدة المرنزحق لييوات االمرحنحق ، ( الخكصق تطزوحد الميكطات الشرتحق تكلو ود135ن     ( و )10
 ر ًا ين و ود مرنز  حكدي  وي ر  الُعدحد.، ر  ال رر االو ط ر  ال حيحق

عميـون  ـمن اليـوة ( ي صرًا من ارراد ال ـحش االمرحنـ  ح550الو ود االمرحن  ر   يط ق يمكن: حطوا د رحةك  شو ) -ه 
ر ــًا يــن و ــود ط ــةحات ي ــنرحق لييــوات االمرحنحــق رــ  ، ال وحــق االمرحنحــق مــوزيحن ييــ   كيــدط  مصــحرة وومرحــت

 صعب والمو  .
ـــون رـــ  ميـــر 4500الو ـــود االمرحنـــ  رـــ  التشـــرحن: حو ـــد رحةـــك  شـــو ) -و  ـــراد ال ـــحش األمرحنـــ  حعمي ( ي صـــر مـــن ـر

ر ــًا يــن ذلــ  ان الــدوم الخيح حــق ططعــكون ، دة ال ــحف يح ــ  ال وحــقر ــًا يــن  كيــ، اال ــطوم الخــكمس االمرحنــ 
(حتـحن ـةـب 1.  ـدوم)(2)لو  طحًك م  اليوات االمرحنحق وطيدب لةك الط ةحات الازمق موم رطل المـوا ع والمطـكرات امكمةـك 

 اليوايد االمرحنحق ر  الخيحج العرت .
 (1 دوم )

 ـةب اليوايد االمرحنحق ر  الخيحج العرت 
 ط ةحزاطةك ا ب اليكيدة ليطرا

 وحـــــق وتشرحقةا ـــــيشق ويحيـــــق وطـــــكئرات شدحوـــــقةـ ةزة   حب-طمرحت-م يط-صالق-مصحرة  يط ق يمكن
 معيومكطحق

-التــكطن-م ــحط-خمــحس- ــدة-طتــو -الــدمكب-الظةــران ال عودحق
 ال تحم-الطحصومق ال مكم-ال روة

 وحـــــــــــقةطكئرات شدحوـــــــــــقة كذركت ذرحـــــــــــقة صـــــــــــوارحف 
ـــــذار متنـــــر)ـ4 مو ةقةصـــــوارحف ةـــــو ة -طـــــكئرات ا 

 وانس(ة  ن تشرحق
غواصــــكت شكميــــق الــــر وس ال ووحــــق طــــراز توالر ــــ ة  مطكر الصخحر-المشرر-ال  حر التشرحن

مطــــــكر  ويةتشرحــــــق )ـ ـــــــواع مخطي ــــــق مــــــن اال ـــــــيشق 
 التشرحق(

  وحقةتشرحقةا واع مخطي ق من اال يشق التشرحق ال  حرة-ال كر ق االمكرات العرتحق
 -االتــــرر-اب المــــدار - زحــــرة رحينــــك-العتــــدل -المطــــاع النوحت

 مطكر النوحت-ال عحتق
 وحقةتشرحـــــقةا واع مخطي ـــــق مـــــن اال ـــــيشق الشدحوـــــقة 

  وات امرحنحق  ظكمحق
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التشـــــــــر العرتـــــــــ  
 والتشر المطو ط

  طعق تشرحق 25 اال طوم ال كدس

طـــكئرةة طـــرادات  100شـــكمات طـــكئرات نـــم م ةـــك  9 اال طوم الخكمس المشحط الة دي
 يدمقمط

صـــــــوارحف شكميـــــــق ر وس  ووحـــــــقة غواصـــــــكت ذرحـــــــقة  اال طوم ال كت  المشحط الةكدي
ــــقة ـ ــــيشق طييحدحــــق  م صــــكت صــــوارحفة طــــكئرات  كذر

 وشدحوق
 ـــــوات 101رر ـــــق مظـــــاتة  82الـــــل ميكطـــــمة  110  وات الطدخم ال رح  الوالحكت المطشدة

ــــق  ــــوًاة  ــــوات خكصــــقة 2مشمول ــــق   م مويــــكت 3نطحت
 ميكطم  وات صدامحق االل  -1شرحقةم كة ت

 (3)  دوم
 الو ود الع نري الغرت  ر  الخيحج العرت 

  طر يمكن التشرحن النوحت ال عودحق محكه الخيحج العرت  وتشر العرب الدولق
الوالحكت 
المطشدة 
 االمرحنحق

 اال طوم الخكمس:
 طعـــــــــق 21، الـــــــــل   ـــــــــدي 15-

 ـــ ح ق طشمـــم معـــدات  12، تشرحـــق
طــــــم  كيد، ويحيـــــق ودتكتــــــكت ومــــــدار 
 الرئح ق ال  حر تكلتشرحن.

 80 -75شكميــــــــــــــق طــــــــــــــكئرات )-
 طكئرة(.

 اآلل   دي 5-
 ختحراً  4410 -
طـــــــــــــــــــــــــــكئرة  130-

 شرتحق

  وات تش ب لوا  -
ـ ـــــــــيشق ومعـــــــــدات  -

 ليوا  المدرع.
طــــــــكئرة ميكطيــــــــق  24-

 ليديب ال وي.
طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكئرة  12-

 ةيحنوتطر.

   دي600-
 ختحراً  50-
 طكئرة شرتحق 18-
،  كيــــــــــــدة ال  حــــــــــــر -

ــــــــــــــــــــت مح ــــــــــــــــــــك   المتح
 لا طوم الخكمس

 ـــــــــــوات غحـــــــــــر -
 معيومق.

 خترا  7 -
اليوايــد: مطــكر -

،  ــــــــزر مصــــــــحرة
، م ـــــــــيط، مررــــــــ 

 مرر  مطرح.

االل  4-
   دي

ا ــــــــــــــــــــــــــــيشق -
ومعدات طن ـ  

 ليوا  مدرع
طــــــــــــــــــــكئرة  24

 شرتحق.
وشـــدة يميحـــكت تشرحـــق: مـــدمرةة  - ترحطك حك

رر كطــــقة  ــــ ح ق ديــــب لو  ــــط ة 
 ـــــــــ ح طكن شرتحطـــــــــكن)ر  م ـــــــــحر 

 ةرمز(.
ــــــــــــــ - وات )يميحــــــــــــــق ـرمــــــــــــــحا(:  

مدمرةةرر كطــــــــــقة  ــــــــــ ح ق ديــــــــــب 
 لو  ط .

طـــــــــــــــــــــــــــــــــكئرات  6-
 طور كدو

 طكئرطك صةرحج-
ختحــــــــــــــــــــــــــــــــرًا  40 -

 ي نرحكً 

ختحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرًا  129-
 ي نرحًك.

ا طخداب تشري ليكيـدة 
 ال  حر

ــــــــــــر  600 - ختح
 ي نري

 ؟

   ح ق شرتحق مط ويق. 14- رر  ك
 طراد-
 رر كطق-

 طكئرات محراج 6 -
 طكئرة  يم -

 ؟ ؟ ؟ ؟

 
وا طك ةك ل حك ق االشطوا  المزدوج ط كه ، ـن الةحم ق االمرحنحق يي  الخيحج العرت   حك حًك وي نرحكً ، ط ل ممك طيدبح

ح نم يكمًا م كرًك ألطتكع ، وا طخدامةك ال عي  اذا مك لزب االمر، وطيوحشةك الم طمر تك طخداب اليوة الع نرحقاحران والعرار 
ر ًا ين ش ب  ،ان لب حنن  مكن مصكلشةك، لط  ب العيكب يي  حد الوالحكت المطشدة احران  حك ق مطواز ق يي  اال م

الو ود االمرحن  ر  محكه الخيحج والمزودة تمخطيل اال يشق الشدحوق والطن ولو حك المططورة الط  طعد تموكتق خطر شيحي  
وطةددةك ت رتق ا طتك حق ال تكرةك يي  الطخي   وال حمك ان الوالحكت المطشدة طيوح تك طخداب اليوة  د احران، يي  الم طيق

 ين م رويةك ال ووي.
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 * اشكال التيديـــد الممكنــة وصوره:
، ان ا طتعكد اغار الم حر تشك ز ص كي  ال حع   ان الماشق رحم لب ولن ططعرض ليطةدحد وااليك ق ت نم او تآخر

وح مـ  ةـذه الطةدحـدات ، عرض غحرةك ليطةدحد    م او غحـرهوحمنن ان حط، شحث ان    ًك طعر ت لية وب وة  طعتر الم حر
 ا ةك م  طق وطعطمد يي  و كئم ط طةدل ال  ن ذاطةك.

 :اترز ا نكم وصور الطةدحدات الممن ق مكح ط  -
 -التمغيم بوساطة األلغام: -أ

وذلــ  ،   الممكر ــقحمنــن اليــوم ان تــث االلغــكب التشرحــق رــ  الم ــطشكت المكئحــق مــن انوــر الو ــكئم خطــورة وا ــةيةك رــ
ت ـــتب ا ـــطمرار اوـــر االلغـــكب مـــدة طوحيـــق طصـــم الـــ  خم ـــق ي ـــر يكمـــًك الـــ   ك ـــب ط وحرةـــك الخطحـــر ييـــ  نـــم مـــن ال ـــ ن 

اذ حمنــن طغطحــق  محــ  الم ــحر تكاللغــكب تو ــكطق تعــض ال ــ ن ، ر ــًا يــن ذلــ   ــةولق زرايطةــك و ــريق ذلــ ، والغواصــكت
و د  كمت احران خام شرتةك مـ  العـرار تطيغـحب ا ـزا  ، ق  رحق وتطني ق مشدودةالشرتحق الشدحوق خام  كيكت معدودة وتطرحي

من الخيـحج العرتـ  والم ـحر ممـك يـرض تعـض ال ـك ات لي ـرر و عـم  ـرنكت الطـ محن طررـ  ا ـعكرةك ونـذل   عـم تعـض 
، االلغـــكب رـــ  الم ـــحرشحـــث طمطيـــ  احـــران المخـــزون النـــكر  والو ـــكئم لـــزرع ، الـــدوم الغرتحـــق طر ـــم نك ـــشكت الغـــكب ليم طيـــق

تـم يـدد االلغـكب الطـ  حمنـن   ـرةك ، رةـذه االلغـكب رخحصـق الـومن   ـتحكً ، والمطغحر الرئحس لحس يدد االلغكب الذي طمطينم احـران
ركلطو عــكت المت حــق ييــ  ط ــكرب  ــكتيق ط ــحر الــ  ان الوالحــكت المطشــدة  ــد طشطــكج الــ  انوــر مــن ،  تـم ان حنط ــل العــكلب ذلــ 

 ولو  يحيق من االلغكب.، اذا  مل الحران تزرع نمحق، ل الم حر ةر اليكدة رط
 -اليجوم العسكري:-ب

وطــزداد اشطمكلحـق ذلـ  رــ  ـو ـكت الشــرب ،  ـد ططعـرض الماشــق رـ  الم ـحر لة ــوب ي ـنري ـر ــ  ـو تشـري ـو  ـوي
ال ـ ن رـ  الم ـحر و د شصم     من ذل  ي دمك  كمت احران تمةك مـق تعـض ، وان نك ت ممن ق الشدوث ر  و ت ال يب

وممك ح كيد ييـ  موـم ةـذا الة ـوب ا ط ـكر ال ـزر رـ  الم ـحر اذ ح ـةم مةك مـق ال ـ ن العـكترة ، ر  ـو ك  شرتةك م  العرار
و ظـرًا المنك حـق موـم ةـذا الة ـوب ريـد ا ـط نرت تعـض الـدوم مـن داخـم الم طيـق وخكر ةـك آ ـذا   حـكب ، من خام ةذه ال ـزر

 لصح حق الص   يي  ميرتق من الم حر ر   زحرة اتو مو  .احران ت صب تعض الصوارحف ا
وةذا ال وع من الطةدحد حمنن ان حطب ين طرحر الدوم المشحطق تكلم حر ر  شكم شدوث صـراع ا يحمـ  او يـن طرحـر 

 شحـث ط ـوب، ب1990 وى دولحق وخكصق الوالحكت المطشـدة الطـ  اصـتل لةـك طوا ـدةك رـ  محـكه الخيـحج م ـذ ازمـق الخيـحج يـكب 
ر ـًا يـن ذلـ  حمنـن ان حـطب الة ـوب يـن ، ا كطحيةك ةذه المحـكه طشـت مظيـق ال ـريحق الدولحـق وتك ـب ططتحـر اليـرارات الدولحـق

ة ـــوب تكلي كتـــم ل ـــك ات نك ـــت طعتـــر الم ـــحر  كمـــت تـــم  1976اذ و ـــ  رـــ  يـــكب ، طرحـــر م مويـــكت م ـــيشق رـــ  الم طيـــق
 العرت  اال طرانحق الوورحق.م مويق م يشق لةك يا ق ت تةق طشرحر يمكن والخيحج 

وذلـ  مـ  ط ـكم   ـعور ، وةذه طدل ك يي  ا م حمنن ان ط طةدل تعض ال  ن العكترة وخكصق الغرتحق وتكلذات االمرحنحق
 العدا   د امرحنك ر  الم طيق.

 التيديد عن طريق دول المنطقة المحيطة: -جـ
 ب مواطن اوكرة الصراع ر  الم طيق ة :ان ا طيرا  طكرحف الم طيق ووا عةك المعكصر ح حر ال  ان اة

رـكذا ا  ـب الـ  ةـذا ، ت ـكً  ييـ  مـك تح ةمـك مـن طتـكحن رنـري و حك ـ ، الطتكحن والخاركت تحن ال ـك تحن العرتـ  واالحرا ـ  -1
ط ـــب النتـــرى وط ـــب الصـــغرى واتـــو مو ـــ  مـــ  االمـــكرات ، نم ـــنيق ال ـــزر الـــواث، تعـــض الم ـــنات تـــحن ال ـــك تحن

و د طنون م ـنيق ال ـزر الـواث مـن ـنوـر ، مواطن الطةدحد ألمن الم حر والماشق رحم ق م طظةر ل كر، العرتحق المطشدة
وةــذه ةــ  ال حك ــق الطــ   ــطوتت ال ــ وات اليكدمــق مــدى  ــدحطةك ، الم ــنات  تــواًل ليط كيــم ومــن وــب لطةدحــد ـمــن الم طيــق

 طيق.و درطةك يي   م  الطررحن العرت  واالحرا   يي  مك رحم مصيشق الم 
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الخارــكت تــحن تعــض الــدوم العرتحــق الخيح حــق: مــن اتــرز الخارــكت نك ــت تــحن العــرار وتيحــق الــدوم العرتحــق الخيح حــق  -2
ر ًا يـن ذلـ  ، االخرى والذي تير  مطم ر  شرب الخيحج الوك حق ومك اييتم من اشداث مكزالت ـوكرةك  كئمق شط  الحوب

خكصـق اذا مـك ،  ـد طـ ور رـ  ا ـطيرار الخيـحج العرتـ  والماشـق يتـره ة ك  خارـكت تدر ـق ا ـم تـحن دوم خيح حـق اخـرى
ـذنـــت رطحيةـــك وا ـــطغيطةك دوم معكدحـــق لنـــم طيـــكرب تـــحن دوم الم طيـــق وذلـــ  لطشيحـــر مصـــكلشةك ييـــ  ش ـــكب مصـــيشق 

، يمحقلذل  رقن الطو م اليكئب الحوب داخم الم طيق وتكلذات دوم م يس الطعكون ر  شم الم نات تكلطرر ال ـ، الم طيق
 ةو الطرحر االموم لط  حب الم طيق الطةدحدات.

 المبحث الثالث
 الخيارات امام دول المنطقة في حال أعاقة المالحة في المضيق

الخحــكرات المطــوررة لــدى الـدوم الم ــط حدة مــن ا ــطخداب م ـحر ةرمــز رــ  شــكم طعــرض  نوحـرًا مــك حطتــكدر الــ  االذةـكن مــك
 وااليك ق. الماشق يتره الي من ا نكم الطةدحد

 -ر  الشيحيق ة ك  يدة خحكرات اةمةك:
 االعتماد عمى االنابيب لتصدير النفط -اوالً 

ليــد ا  ــئت رــ  الم طيــق م ــذ الخمح ــ كت يــدة خطــوط نــكن رــ  ميــدمطةك طيــ  الطــ  طصــم نــًا مــن  ــمكم العــرار و ــرر 
ورـ  ـو ــك  ، ال ـعودحق تـكلتشر االشمـر ال ـعودحق ت ـكشم التشـر المطو ـط وخـط اال كتحـب ال ـعودي تطــروالحن الـذي حصـم  ـرر

 -طةدحد الماشق ر  الم حر زمن الشرب العرا حق االحرا حق طرشت يدة م كرح  خطوط ا كتحب اخرى ـةمةك:
وةــذا الخــط حخــدب دوم ، خــط ا كتحــب: حــرتط م ــكطر ا طــكج الــ  ط تــدوم م يــس الطعــكون الخيح ــ  ت ــكشم التشــر األشمــر -ـ 

لنـن ايطـرض ،  ز  من صكدراطةك ال  طحق المخكطر ر  ـو ك  يتورةك م ـحر ةرمـز م يس الطعكون الخيح   ر  ط  ب
  ـكة ال ــوحس ةــو ، ةـذا الم ــروع ا ـم تــكةظ الطنـكلحل الــ   ك ـب ان طرحــر التشـر االشمــر تطررحـم م ــحر تـكب الم ــدب

التشر االشمر ر ًا ين ذل  ـن  كشم ، ير م ليطةدحد ـح ك وخكصق ـذا نكن طةدحد م حر ةرمز من  تم  وة دولحق
 وم  ةذا حتي  الخحكر  كئمًك امكب الدوم.، اتعد ين اال وار ر    وب  رر ا حك

و  ـدب الم ـروع مـن  تـم يمـكن الـ  دوم م يـس ، خط ا كتحب: حرتط دوم م يـس الطعـكون تخيـحج يمـكن والتشـر العرتـ  -ب 
كدرات ال  ط ين خطر الطةدحدات رـ  وةذا الخحكر ال   ك ب ا م ُحتعد ص، الطعكون شح مك ةددت احران تقغار الم حر

، الم حر رةو ا م ني ق من الخط ال  التشـر االشمـر و يـكط مصـتم ا ـرب الـ  اال ـوار رـ  الحكتـكن و  ـوب  ـرر ا ـحك
رةــو خحــكر حشمــم نوحــرًا مــن ميومــكت ال  ــكح. ر ــًا يــن ذلــ  رق ــم رــ   ــو  الطةدحــدات االحرا حــق ين ــت دوم الخيــحج 

والطةدحـدات االحرا حـق المشطميـق تزيزيـق الماشـق ، ت ك  خطـوط ا كتحـب طط ـكدى م ـحر ةرمـزالعرت  يي  درا ق م روع ل
ــ  ط العكلمحــق ـي مــك حــوازي ، ميحــون ترمحــم رــ  الحــوب 6.5شــكم ت كئةــك  شــو ، شحــث  ــح يم خطــك اال كتحــب، و ــش كت ال

النتــر ليم ك  ــق و ــد رحمــك طخ ــ  خطــط خــط اال كتحــب الوــك   ا، % مــن  ــش كت الــ  ط الحومحــق يتــر م ــحر ةرمــز40
الـ  ط مـن شيـم سشت ـكنس ال  طـ  ، مـحاً  224و ـح يم الخـط االصـغر الـذي  ـحمطد ييـ  مـدى ، ح طغرر ت ك ه  شو ييد

وطعطــزب  ــرنق اتــو ظتــ  لا ــطومكرات ال  طحــق ، رــ  دولــق االمــكرات العرتحــق الــ  ال  حــرة الطــ  طيــ  خــكرج م ــحر يمــكن
% مــن ا طــكج االمــكرات مــن 55ـي شــوال  ، ون ترمحــم مــن الــ  ط الخــكب حومحــكً ميحــ 1.5الدولحــق ت ــك  الخــط الــذي  ــح يم 
( ماححن ترمحم   ط رـ  الحـوب 5الذي  حطير ييحم سخط ا كتحب يتر الخيحجس  شو )، ال  ط.و ح يم خط اال كتحب الوك  

ك مشطميـق ل ـحر ر ًا ال  ذلـ  رـقن ة ـك  خطوطـ، من مشطكت خيح حق مخطي ق ال  مخرج طصدحر رتمك حيكب ر  يمكن
وحمر يتر النوحت وال عودحق ودولـق االمـكرات العرتحـق المطشـدة الـ  العكصـمق ، الذي  د حمطد شط  العرار، خط اال كتحب
 يي  التشر العرت  و ةكحق الخط ر  الحمن او ال  حرة.، العمك حق م يط

 ر ا ال  ذل  ة ك  يدة تدائم طرشت ر  شكم طّب اغار م حر ةرمز:



  م1223/حزيران     جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة    21العدد/

219 

ل عودي: شحث طرح رئحس م يس ادارة الصكدرات ال عودحق تدحا  د حغ   ين االيطمكد يي  م حر ةرمز الطرح ا -
 4ويترةك حطّب  ّف  شو ، ر  الم طيق ال ر حق ر  صالق ر   يط ق يمكن حطموم ر : مّد خطوط ـ كتحب من ـرس ط ورة

ت والتشرحن و طر تخطوط األ كتحب ةذه مّمك و د طرطتط النوح، ين طرحر التشر العرت  وطوّ م، ماححن ترمحم   ط
  حييم من ـةمحق م حر ةرمز والنل ين الطةدحد تقغا م.

اإلمكرات العرتحق المطشدة ا ططكيت رعيًحك مّد خط ـ كتحب ط ّف يتره   طةك مّمك ح ّ تةك االيطمكد يي  م حر ةرمز ر   -
 .ب2012و د تو ر العمم تم ر  مطي  ةذا العكب ، طصدحر   طةك

رئحس مرنز الدرا كت لي رر األو ط طرح ت  م ال تد لدوم الخيحج والم ط ق لي  ط المطيق يي  م حر ةرمز ـن طتشث  -
و د حنون الشّم ر  رطل خطوط ـ كتحب يتر الحمن ويمكن شط  ال ، ين م كرذ ـخرى ط ّ تةك االيطمكد يي  م حر ةرمز

 حر ومك ح طج ين ذل  من نوارث ا طصكدحق طعّب العكلب العرت  حظّم العكلب حعحش مع يق ططموم ر  ةك س اغار الم
نمك ط عم ال عودحق والط  لدحةك خط   ـ كتحب ) رر وغرب( حرتطكن الم طيق ال ر حق تمدح ق ، والخيح   ونّم العكلب طيرحًتك

ل يم الغكز واآلخر ، و د ُخّصص ـشدةمك ل يم الزحت الخكب، نيب( 1200ح ت  يي   كشم التشر األشمر تطوم )
 4.5ب تعد شرب طشرحر النوحت لطتير الطك ق اال طحعكتحق لةمك  شو 1992وطّمت طو عق ةذح ن الخّطح ن يكب ، الم كم

مك توا طق خطوط الطكتاحن )، ماححن ترمحم   ط حومًحك ( الط  طرتط الم طيق ال ر حق من الممينق ت كشم التشر 1664وا 
 كن مروًرا تكألرا   ال ورحق.لت  -األتحض المطو ط ر  مدح ق صحدا

 وة ك  تدائم مطروشقـخرى غحر م حر ةرمز وم ةك: 
، وطيوب ي د ـ رب  يطق تحن الخيح حن،  ر   كة مكئحق يي  غرار   كة ال وحس طرتط تحن الخيحج العرت  وخيحج يمكن -*

 26حر ةرمز وتحن خط يرض ـي ر  ـ ص   مكم  رر األرا   العمك حق تحن  تم ال زحرة العمك حق الممطّدة ر  م 
 وط ّمن ةذه الي كة دخًا مكلًحك مذةا ل يط ق يمكن والدوم الخيح حق الم كةمق ر  ا  كئةك.،  رً ك 56 مكال وخط طوم 

وحمطد ، تدائم ا طراطح حق يتر الحمن: مّد خط ـ كتحب من شيوم ال  ط ال عودحق ال  مح ك  الما ر  مشكرظق ش رموت -*
وحنون ةذا الخط يتكرة ين يميحق رتط ا يحم  خيح   داخي  ح طة  تم كرذ ، نيب 400و 350حن تم كرق ططراوح ت

 يم ال  ط ال عودي  -(1ا طراطح حق يي   واشم الدوم المطيق يي  خيحج يمكن وتشر العرب من خام  طق طرر: )
يتر خط  -(3) يمكن -مكراتاإل -يتر خط ال عودحق -(2) يتر مح ك  ال  حرة اإلمكراط  المطّم يي  خيحج يمكن

يتر خط ـ كتحب -(6الحمن ) -يتر خط ال عودحق -(5الحمن ) -اإلمكرات -يتر خط ال عودحق -(4يمكن )-ال عودحق
 الحمن. -يمكن -اإلمكرات -ال عودحق -النوحت

موا ع الدوم  حمنن من خالم  يم ال  ط تكل  ن من، نيب100ا  ك  خط ـ كتحب تحن امكرط  ال كر ق وال  حرة تطوم  -*
ومن وّب ، المصّدرة ال  امكرة ال كر ق شحث حطّب ط رحغم و ييم يتـر األ كتحب ال   كشم امكرة ال  حرة يي  خيحج يمكن

ل  ال مكم م ةمك شحث الم كرق طنون ـ صر اذا ، طشمحيم تكل  ن مرة ـخرى ال   ةطم ـو  ر   كة تحن ةكطحن اإلمكرطحن وا 
 نك ت الط كرحس ط مل تذل .

وي دةك طنون النكروق اال طصكدحق  د ، اال ـ م ال ُحعمم تةك ر  و ت  رحب، ة ك  النوحر من الطروشكت والتدائمو 
 ولنن ح طش ن درا طةك والعمم تق  كز مك حصيل م ةك م ًعك ألي طةدحد م طيتي .، و عت

اليكدمق من ا حك و رر اررحيحك ور  شكم غير م حر ةرمز ر ن الموا    المر شق التدحيق ليعرار ة  العيتق ليت كئ  
 .والموا    ال ورحق الطرنحق ليت كئ  اليكدمق يتر التشر المطو ط من اورتك وامرحنك و مكم وغرب اررحيحك

خطوط ا كتحب احرا حق اشدةك حرتط م طيق اال طكج االحرا حق ر   مكم الخيحج تمح ك      يي   كشم يمكن واالخر 
تر طرنحك وةذه الم رويكت ي د ط  حذةك  طخ ل من ايطمك د احران يي  الم حر ر  المطو ط ي ت كشمحرتط االةواز 

 صكدراطةك ال  طحق.
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حط ل ممك طيدب ـن م  ةذه الخحكرات طتي  الماشق ر  م حر ةرمز ير م لإليك ق الم  طق وخكصق تو كطق الطيغحب  
 حدة من الم حر الطو   يي  ـ كتحب ال  ط والعمم ـو الة وب الع نري. ـومكب ةذا الوا   ح تغ  يي  دوم الم طيق الم ط

 (.3يي  طةحئق موا ئةك يي   واشم خيحج يمكن والتشر العرت  والتشر األشمر.خرحطق)
 (3خرحطق )

 التدائم المطكشق ر  شكم ـ  كم م حر ةرمز

 
 :المصدر من يمم التكشوق ايطمكدًا يي 

  http://files.nireblog.com/blogs/hassan2007/files/256:jpgال تنق الدولحق ليمعيومكت )اال طر ت(:
 
 
 
 
 

http://files.nireblog.com/blogs/hassan2007/files/256:jpg
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 مستقبل الوضع االستراتيجي في مضيق ىرمز والخميج العربي:
حـق ـوخطرةـك ييـ  خرحطـق العـكلب طعد الم ـكحر مـن الموا ـ  الطـ  ح ظـر الحةـك الحـوب ييـ  ـ ةـك مـن اييـد الم ـكطر ال غرار

والطـ  نك ـت والطـزام ط ـنم مـداخم ط رحخحـق الـ  الم طيـق العرتحـق نتـ رة ، ال حك حق والطـ  لةـك اوـر خطحـر رـ  العا ـكت الدولحـق
ش كرحق طيطي  رحةك نم المواصات وخطوط الماشق العكلمحق مك  عم م ةك وم ـذ يصـور الطـ رحف اليدحمـق م ـرشًك لنوحـر مـن 

 ت تحن اليوى النترى.الصرايك
ان ا ط رال الو   اال طراطح   ر  ـي م طيق من م كطر العكلب لحس طنة ـًك او ر مـًك تكلغحـب تـم ةـو ييـب حيـوب ييـ  

نحـــل  ـــحنون الو ـــ  ، ا ـــطيرا  م ـــردات الوا ـــ  وطشيحيةـــك والـــرتط تح ةـــك ,ر ـــًا يـــن ذلـــ  رـــقن اال ـــئيق ططـــرح    ـــةك تكلشـــكح
, ور   و  ذل    طيـر مـن  ـرا ة الطشـوالت ال كرحـق 2025العرت  وم حر ةرمز شط  يكب اال طراطح   ر  م طيق الخيحج 

ر  الم طيق ورصدةك من ا م و   ال ح كرحوةكت المشطميق الط  حمنن ان ط ةدةك ةذه الم طيق خام االيواب الطـ  ط صـيةك 
 :م  طشدحد مكةحق ال ح كرحو المرغوب رحم او الم موم، 2025ين يكب 

وةذا العكمم  حر ـب شـدود االةطمـكب العـكلم  تي ـحق ، الطيب العكلم  يي  ال  ط الخيح   ومع يق امن الطك ق م طيتم  -1
 االمن ر  م حر ةرمز والخيحج العرت .

ورــ  يا ــق احــران تــدوم ، الططــورات الداخيحــق ييــ  ال ــكشق االحرا حــق وط وحرةــك رــ  م ــطيتم الو ــ  االم ــ  رــ  الم طيــق -2
رطتحعق ال ظكب ال حك   الشكنب ر  احران  ول ح عنس يي  دوره توص م مصدرًا لا طيرار ـو ، يح  م يس الطعكون الخ

 لعدب اال طيرار ر  الم طيق.
وحعــد ةــذا مــن العوامــم الرئح ــق المرطتطــق تم ــطيتم الــدور االمرحنــ  رــ  ، الو ــود الع ــنري االمرحنــ  رــ  الخيــحج العرتــ = 3

 .طم ر  صحكغق م طيتم الم طيقوةو دور  حنون لم ط وحرا، الم طيق
رعــرار م ــطير ، و ــول حنــون ل ــنم ةــذا الم ــطيتم ط وحراطــم النتحــرة رــ  م ــطيتم الم طيــق ترمطةــك، م ــطيتم االزمــق العرا حــق -4

 وموشد وحطشر  ت كييحق يي  طرحر الط محق ةو خال يرار م ن  ح نم ت رة لط رحر الططرل واإلرةكب وطصدحره.
 :الستراتيجيسيناريوىات الوضع ا -

مـ  ،  ح كرحوةكت لم طيتم الو   اال طراطح   ر  الم طيـق ا طا ًك من درا ق ةذه العوامم طوصيت الدرا ق ال  طشدحد
 .طشدحد  روط طشير ةذه ال ح كرحوةكت

  ـوا  ل ةـق، ـي ا ـطمرار الو ـ  الـراةن رـ  الم طيـق ييـ  مـك ةـو ييحـم، ال ح كرحو االوم: ةو  ـح كرحق االزمـق الممطـدة
او ، او الو   الداخي  ر  احران، او ل ةق الميل ال ووي االحرا  ، او ل ةق ال  وذ االمرحن  ر  الم طيق، الو   ر  العرار

 العا كت تحن دوم م يس الطعكون الخيح  .
، نك ــطمرار شــكم الييــر رــ   ــ ن م ــطيتم الم طيــق، و ــحنون لةــذا ال ــح كرحو اذا مــك طشيــر ا عنك ــكت ييــ  دوم الخيــحج

و ــد ـ ــطخدمت ـلور ــق الطكئ حــق مــن  تــم ـالرةــكتحن ألوــكرة ـل عــرة ـلدح حــق, وا ــطمرار ، ا ــطمرار الصــرايكت الطكئ حــق رــ  العــرارو 
ـــحج ، دوم الم طيـــق وا ـــطمرار اال  ـــكر الع ـــنري المطزاحـــد رـــ ، ا ـــعكر الـــ  ط ي ـــد معـــدالت مرط عـــق وطعـــرض تعـــض دوم الخي

 لعميحكت
وا ـدالع ،  ـح كرحو  ـحطشير رـ  شـكم طـوارر  ـروط ومعطحـكت مـن ـترزةـك ط نـ  العـرارال ح كرحو الوك   )النـكرو (: وةـو 

تـد ًا مـن ، االمـر الـذي  ـحطرطب ييحـم طـدايحكت نكروحـق ييـ  الم طيـق، شرب خكم ق ر  الخيحج ت تب الميل ال ـووي االحرا ـ 
وا ـــطةدال المصـــكلل ، ش ـــكتكتطصـــدحر الع ـــل واالرةـــكب مـــن دوم ال ـــوار اليرحـــب والتعحـــد و عـــم العـــرار  ـــكشق لطصـــ حق ال

وطشر  ي كصر من ال وال  االحرا حق والخاحك ال كئمـق الطكتعـق ، االمرحنحق نرد رعم يي  الة وب الع نري االمرحن   د احران
 ر ًا ين اشطمكم طعطم الماشق ر  م حر ةرمز.، الحران المو ودة ر  دوم الخيحج العرت 

، و ــحنون لةــذا ال ــح كرحو طــدايحكت يدحــدة اترزةــك، م ــق امرحنحــق احرا حــق م ــطرنقال ــح كرحو الوكلــث: و ــوع الخيــحج طشــت ةح
االمــر ،  حــكب ط  ــحر ا ــطراطح   تــحن احــران والوالحــكت المطشــدة  ــحنون رــ  الغكلــب ييــ  ش ــكب دوم م يــس الطعــكون الخيح ــ 
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رار رـ  الطـدخم رـ   ـ ون دوم الذي لن حم   احران من اال طم، طةران -مشكصرة تمشور وا  طن، الذي  ح عم ةذه الدوم
 الم يس الداخيحق تمواريق  م حق امرحنحق.

ان ال ح كرحو االوم ةو االنور ر شك ًك )ـي  ح كرحو ، حط ل ممك طيدب شوم طو عكت ا طمرار الو   الراةن ر  الم طيق
اال ،   شد ال ح كرحو النكرو لنن دون ان طصم االمور ال، م  طزاحد اشطمكالت الطدةور ر  تعض الم كالت، االزمق الممطدة(

اذا ا ــدلعت شــرب تكلمصــكدرق. وةــذا ح  ــر الــ  ا ــطمرار شــكم يــدب اال ــطيرار رــ  العــرار ل طــرة مــن الــزمن شطــ  وان ا ــطمر 
ذلــ  االمــر حــديو دوم ، وا ــطمرار الخيــم اال ــطراطح   رــ  تعــض مــوازحن اليــوى رــ  الم طيــق لمصــيشق احــران، العــرار موشــداً 

وةـذا ةـو ال ـتحم الوشحـد لطعزحـز  ـدرطةك الذاطحـق ، ح ـ  الـ  الط  ـحر رـ  مـك تح ةـك رـ  م ـكم االمـن والـدركعم يس الطعـكون الخي
لــذل  ييــ  ةــذه الــدوم ان ططش ــب الشطمــكم ا ــدالع شــرب ، ييــ  شمكحــق ام ةــك ومصــكلشةك رــ  ظــم تحئــق ا يحمحــق غحــر م ــطيرة

  دحدة ر  الم طيق. 
 االستنتاجات:

 رة  نكالط :ـمــــــك ـةب اال ط طك كت 
طتحن خام الدرا ق ـةمحق م حر ةرمز الذي ةو مدار اةطمكب العـكلب الحـوب   ـتق ألةمحطـم ال حو حك ـحق واال ـطراطح حق   

ــ  ط الخيح ــ  الــ  معظــب دوم العــكلب، واال طصــكدحق و ــد ـصــتل ، رةــو حعطتــر مــن ـةــّب الممــّرات المكئحــق الطــ  طعتــره  ــك ات ال
تكلطك ق وحعود تكالزدةكر والورا  يي  نم الدوم المطيق ييحم والط  لةك م كرذ ييحـم نـدوم الخيـحج  ال رحكن الشحوي الذي حمّدةك

والم ــررق ييــ  ـنتــر م ــكشق مــن م ــحيم نكل مةورحــق اإل ــامحق اإلحرا حــق الطــ  ط ــطخدمم الحــوب نور ــق  ــغط ييــ  ، العرتــ 
رق ةــك  ط ــع   كةــدة إلغــار الم ــحر ـمــكب يتــور  الــدوم النتــرى رــ  شــكم طعّر ــت لعيوتــكت ا طصــكدحق ـو ُةــّددت تــكلشرب

م طعر ق  ّوطةك الدركيحق الع ـنرحق تم ـكورات ييـ  محكةـم طتـرز مـن خالةـك ،  مح  ال  ن وال ك ات ال  طحق والتوارج الشرتحق
ةك ييــ  طيغــحب و ــدرط، ططــّور  ــ  ةك وزوار ةــك الشرتحــق ون ــك ة ـ ــطولةك الشرتــ  الم ّةــز تكلطــكئرات والصــوارحف التعحــدة المــدى

ـو ررض مزحد من العيوتكت اال طصـكدحق الدولحـق ييحةـك والطـ   ،،ـيمكر الم حر وم   التوارج النترى من الطيّدب  شو ـرا حةك
ونـّم ةـذه الم ـط ّدات ـّزمـت الم طيـق لطط ّةـب ألي طـكرئ رـ  شـكم ، ةّددت رنكئز شحكطةك اال طصـكدحق واال طمكيحـق وال حك ـحق

 ا حق م حر ةرمز.ـ  يت ال يطكت اإلحر 
ـوط ـل نـذل  ان الو ـود الع ـنري االمرحنــ  رـ  الخيـحج العرتـ  طزاحـد تعــد ـ ـــــدالع الشـرب العرا حق_االحرا حـق رـ  احيــوم 

ــدركع يــن شرحــق الماشــق و ــمكن  ــامق 1980 ,الطــ   ــدمت ذرائــ  الــ  امرحنــك الر ــكم مزحــد مــن اليطــ  الشرتحــق تش ــق ال
   طحق ال  الدوم الص كيحق.م حر ةرمز,وط محن االمدادات ال

ـومكب ةذا الوا   ح تغ  يي  دوم الم طيق الم ط حدة من الم حر الطو   ر  االيطمكد ييـ  طةحئـق موا ئةـك ييـ   ـواشم 
 خيحج يُمكن والتشر العرت  والتشر االشمر.
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